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Γενικά στοιχεία 

 

Είδος Μελέτης 
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

Προτεινόμενη 

δραστηριότητα 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση 
και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10MW. 

Θέση 
«Καλάμια», Δ.Δ. Αργυρομύλου  / Λουτρού, Δ. Λαρισαίων, 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Χερσαία Έκταση  Συνολική μισθωμένη έκταση 157.257,47 τ.μ. 

Φορέας 
ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.  

ΑΦΜ: 0800971906, ΔΟΥ: Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Νόμιμος εκπρόσωπος 

& Αρμόδιος για 

Επικοινωνία 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

 

Διεύθυνση ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλέφωνο 210 4292426  

Fax 
210 4292710 

Εκπόνηση 

ΝΑΥΣ - ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Πτυχίο Εταιρείας Μελετών (Α.Μ. Υπ.Υ.Μ.&Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. 758) 
Για την υπ’αριθμ. 26 Κατηγορία Μελέτης του Π.Δ. 138/09, 
Τάξη Γ 
Για την υπ’αριθμ. 27 Κατηγορία Μελέτης του Π.Δ. 138/09, 
Τάξη Γ 

Μελετήτρια 

Ιωάννα Ν. Αργυρού 
Βιολόγος – Ιχθυολόγος  
MSc Διεπιστημονικό – Διατμηματικό  Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Πτυχίο Μελετητή 
Κατηγορία 26 (Αλιευτικές Μελέτες), Τάξη Πτυχίου Γ’ 
Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), Τάξη Πτυχίου Γ’ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Η μελέτη αυτή, όπως προβλέπεται στο Ν. 4014/2011 και ειδικότερα από την ΚΥΑ 

170225/27-01-2014, αφορά στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) έργου που 

σκοπό έχει την ίδρυση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10MW της εταιρείας ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε., στη 

θέση «Καλάμια» του Δ.Δ. Αργυρομύλου  / Λουτρού, Δ. Λαρισαίων, Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνολική μισθωμένη έκταση 157.257,47 

τ.μ. και εντάσσεται ως Παράρτημα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Η παρούσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, συντάχθηκε σύμφωνα με τον 

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) και το παράρτημα 3.2.1 της Υπουργικής 

Απόφασης οικ. 170225/20-1/2014 (ΦΕΚ Β’ 135/27-1-2014) αναφορικά με την 

«Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 

και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α» για έργα και δραστηριότητες που 

βρίσκονται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000, για την οποία δεν 

προβλέπονται ειδικότερες πρόνοιες προστασίας και διαχείρισης ή δε 

συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις.  

Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 1958/13-01-2012 

απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1565/8-05-2012), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, (ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016), κατατάσσεται 

στην 10η ομάδα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 

2 (με α/α 2: Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς), καθώς η 

προβλεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς από την μονάδα θα ανέρχεται σε 10MW. 

Φορέας λειτουργίας του υπό εξέταση έργου είναι η εταιρεία ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Ι.Κ.Ε. 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. η οποία διαθέτει 

πτυχίο μελετητή του Ν. 3316/2005 Γ’ τάξης στην κατηγορία των Περιβαλλοντικών 

Μελετών (κατ. 27).  

Στην εκπόνηση της μελέτης συμμετείχαν οι: 

• Ιωάννα Αργυρού, Βιολόγος, κάτοχος πτυχίου μελετητή Γ’ τάξης στην κατηγορία 

των Περιβαλλοντικών Μελετών (κατ. 27) και Γ’ τάξης στην κατηγορία των Αλιευτικών 

Μελετών (κατ. 26), Γενική Διεύθυνση της εταιρίας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

• Ελίνα Θεολόγου, Γεωλόγος MSc, συνεργάτης της εταιρίας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

• Αικατερίνη Ιορδανίδου, Χημικός Μηχανικός MSc, υπάλληλος της εταιρίας ΝΑΥΣ 

Μ.Ε.Π.Ε. 
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• Θεωνία Κόλλια, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος MSc, υπάλληλος της εταιρίας 

ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

• Ντόκας Ευθύμιος, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης της 

εταιρίας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

Επιβλέπουσα της μελέτης ορίστηκε η Βιολόγος κα. Ιωάννα Αργυρού. 
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2. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ίδρυση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10MW της εταιρείας ΑΕΛΙΟΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε., στη θέση «Καλάμια» του Δ.Δ. Αργυρομύλου / Λουτρού, Δ. 

Λαρισαίων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνολική 

μισθωμένη έκταση 157.257,47 τ.μ.  

Στο απόσπασμα χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του προτεινόμενου 

έργου.  

 

Εικόνα 2.1: Χάρτης Προσανατολισμού με την θέση του προτεινόμενου έργου. 
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Οι εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούνται από χωματοστρωμένη αγροτική οδό, 

κοινόχρηστη, πλάτους περίπου 4 Μ, που βρίσκεται περιμετρικά της νότιας πλευράς του 

γηπέδου της εγκατάστασης. Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 

2.300m από τον οικισμό του Αργυρόμυλου, περίπου 3.400m από τον οικισμό Βούναινα 

και σε απόσταση περίπου 3.300m από τον οικισμό Συκιές. 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα εγκατασταθεί εντός οικοπέδου, συνολικής μισθωμένης 

έκτασης 157.257,47 τ.μ., οι συντεταγμένες του οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί (βλ. επίσης και συνημμένο, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000): 

Πίνακας 2.1: Συντεταγμένες οικοπέδου χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου σε 

ΕΓΣΑ΄87 
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Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ακριβής θέση του έργου και ο 

προσδιορισμός της Περιοχής Έρευνας Πεδίου (ΠΕΠ). 

 

 

Εικόνα 2.2: Περιοχή Έρευνας Πεδίου (ΠΕΠ) 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης (Corine Land Cover, 2018), στην άμεση 

ευρύτερη περιοχή της θέσης εγκατάστασης του έργου και σε απόσταση εντός 1 

χιλιομέτρου απαντώνται οι παρακάτω χρήσεις (βλ. επόμενη Εικόνα): 

• Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη (Κωδ. 211) 

• Φυσικοί βοσκότοποι (Κωδ. 321) 

• Σκληροφυλλική Βλάστηση (Κωδ. 323). 
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Εικόνα 2.3: Χάρτης για Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης (Corine Land Cover) (Πηγή: 
http://www.oikoskopio.gr/map/). Επεξεργασία: ΝΑΥΣ. 

 

Σημειώνεται ότι βορειοδυτικά της προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης της μονάδας 
βρίσκεται κτηνοτροφική εγκατάσταση (μαντροστάσιο) και φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση. Επίσης, δυτικά της προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης της μονάδας 
απαντώνται επίσης κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στο παράρτημα της παρούσας 
μελέτης, δίνεται φωτογραφική απεικόνιση της ευρύτερης περιοχής της προτεινόμενης 
θέσης εγκατάστασης της μονάδας. 

 

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το γήπεδο της εγκατάστασης: 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο έχει αναφερθεί και εξετασθεί αναλυτικά 

στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Κεφάλαιο 5 – Συμβατότητα του έργου 

με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις), της οποίας, ως Παράρτημα, εντάσσεται η παρούσα 

μελέτη που αφορά στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του έργου. 

Συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

� Το γήπεδο εγκατάστασης σύμφωνα με την 4251/21-5-2019 Γνωμοδότηση της 

Πολεοδομίας του Δ. Λαρισαίων περί χρήσεων γης αναφέρεται ότι βρίσκεται 

εντός περιοχής Natura, εκτός οικισμού Αργυρόμυλου και εκτός ΓΠΣ, όπου δεν 

υφίστανται περιορισμοί επί των επιτρεπομένων χρήσεων και δεν 

εμπίπτει στις ζώνες αποκλεισμού του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 



Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση                            «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» 

 

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ          10  

49828/12-11/2008 (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008), «Έγκριση ειδικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»). 

Σε απόσταση 150m δεν υπάρχει εγκατεστημένη άλλη μονάδα ΑΠΕ. 

� Σύμφωνα με την 7105/4-11-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος το γήπεδο εγκατάστασης όσον αφορά στο τμήμα με 

χαρακτηρισμό ΑΑ χαρακτηρίζεται απλή γεωργική γη και δεν υπάρχουν 

αντιρρήσεις για την υλοποίηση του έργου. 

� Σύμφωνα με το συνημμένο (στην ΜΠΕ) τοπογραφικό διάγραμμα και βάσει του 

ανηρτημένου δασικού χάρτη, το γήπεδο εγκατάστασης περιλαμβάνει 

τμήματα που φέρουν χαρακτηρισμό ΑΑ (ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ), και ΧΑ / ΧΧ (ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ). 

� Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων αρχαιολογικών 

υπηρεσιών και τα γνωστά δεδομένα της περιοχής, δεν εντοπίζονται χώροι 

ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

� Αναφορικά με τις λοιπές ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, 

όπως αυτές εξειδικεύονται μέσω: 

� του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης  

� του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

� των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, την Βιομηχανία και για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

� καθώς και των Ειδικών Σχεδίων Διαχείρισης (αποβλήτων, λεκανών 

απορροής κ.λπ.) έχει γίνει αναλυτική αναφορά στα σχετικά 

υποκεφάλαια της ΜΠΕ. 

 

Κατά συνέπεια η χωροθέτηση της δραστηριότητας στο συγκεκριμένο γήπεδο 

είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες πολεοδομικές και χωροταξικές δεσμεύσεις. 

 

Σε σχέση με το Δίκτυο Natura: 

Το Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι 

οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι 

σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών τις 

«Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» (Special Protection Areas – SPA) για την 

Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών» και τις «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)» (Special Areas of Conservation 

- SAC), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη 

κοινοτικού ενδιαφέροντος, και στο Ν. 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/31-03-2011) καθώς και 
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την υπ’αρ. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432 Β’/2017) Απόφαση ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ με 

θέμα: Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

Δικτύου Natura 2000». 

Η περιοχή της προτεινόμενης εγκατάστασης και λειτουργίας του εργου του φορέα 

εμπίπτει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000». 

Συγκεκριμένα, βάσει της υπ. αριθμ. 50743/11-12-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) με θέμα «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000», η περιοχή του έργου εντάσσεται: 

� στην περιοχή Natura με κωδικό GR1420011 και ονομασία «ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» που αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 

 

Ωστόσο, η εγκατάσταση και λειτουργία του έργου δεν θα έρχεται σε αντίθεση με 

τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής καθώς το προτεινόμενο έργο θα 

λειτουργεί με σωστή περιβαλλοντική διαχείριση στα πλαίσια της Θεωρίας της 

Αειφόρου Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η φύση του έργου είναι μια κατ’εξοχήν 

φιλική προς το περιβάλλον, δραστηριότητα. 

Η εγκατάσταση και η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την 

εν λόγω περιοχή και δεν αναμένεται να απειληθεί η ακεραιότητα της προστατευόμενης 

περιοχής, η οποία αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες. Επιπλέον, από την 

εγκατάσταση και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να προκληθούν 

επιπτώσεις σε αισθητικά δάση ή διατηρητέα μνημεία της φύσης.  

Στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις που να απαγορεύουν τη λειτουργία 
του προτεινόμενου έργου. 
 
Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν Καταφύγια Άγριας Ζωής. 

 

Η περιοχή του έργου εμπίπτει εντός της αρμοδιότητας ευθύνης του «Φορέα 

Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου», αλλά δεν 

εντάσσεται σε καμία από τις Ζώνες (Α, Β1, Β2, Γ) (βλ. επόμενες Εικόνες). 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - 

Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 

και συστάθηκε το 2003 με τον Ν. 2742/1999 όπως τροποποιήθηκε από τον 

3044/2002. 

 

Σκοπός της δημιουργίας του Φορέα είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της 

φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου 

σε τμήματα της περιοχής φύσης της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας - 

Μαυροβούνιου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου. 
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Στη Περιοχή Οικαανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε περιλαμβάνονται και οι περιοχές του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 με την επωνυμία Κάρλα - 

Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο - Βελεστίνο - Νεοχώρι με κωδικό GR 1420004 (SCI), Όρος 

Μαυροβούνιο με κωδικό GR 1420006 (SPA), Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λιμν. 

Κάρλας, με κωδικό GR 1430007 (SPA) & Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου με κωδικό GR 

1420011 (SPA) και οι οποίες έχουν ενταχθεί και στον εθνικό κατάλογο (άρθρο 9. παρ. 

6 Ν. 3937/2011). 

 

Η θεσμοθετημένη έκταση του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης 

Κάρλας Μαυροβούνιου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου είναι 1.218 τετ. χιλ. και 

περιέχει το Μαυροβούνιο Όρος στα ανατολικά, μέρος του όρου Όσσας στα βόρεια, 

τμήμα του ανατολικού κάμπου της Θεσσαλίας στα δυτικά και τμήματα των όρων 

Χαλκοδόνιου και Πηλίου στα νότια. Περιλαμβάνει χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες 

εκτάσεις. 

 

Οι ζώνες προστασίας είναι οι εξής: 

� Ζώνη Α «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» και καταλαμβάνει το (κεντρικό 

τμήμα του Όρους Μαυροβούνιου. 

� Ζώνη Β1 «Περιοχή Διαχείρισης Ορεινού Οικοσυστήματος και Θαλάσσιας 

Ζώνης» και περιλαμβάνει το υπόλοιπο τμήμα του Όρους Μαυροβούνιου μαζί με 

τη θαλάσσια ζώνη του και το βόρειο τμήμα του Όρους Πηλίου. 

� Ζώνη Β2 «Περιοχή Διαχείρισης Λιμναίου και Περιλίμνιου Οικοσυστήματος» και 

περιλαμβάνει την περιοχή της τέως Λίμνης Κάρλας με την ευρύτερη περιοχή της 

και τους υφιστάμενους ταμιευτήρες άρδευσης της Ανατολικής Θεσσαλίας. 

� Ζώνη Γ – «Περιοχή Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων»- και περιλαμβάνει το 

υπόλοιπο της λεκάνης απορροής της Λίμνης Κάρλας με το σημαντικότερό της 

τμήμα να ανήκει στον κάμπο της Ανατολικής Θεσσαλίας. 
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Εικόνα 2.4: Όρια ευθύνης Φορέα Διαχείρισης (Πηγή: 
http://www.oikoskopio.gr/map/). Επεξεργασία: ΝΑΥΣ. 

 
Εικόνα 2.5: Όρια Περιοχής Οικαανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε (Πηγή: Ιστοσελίδα Φορέα 

Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, 

http://www.fdkarlas.gr) 

Η θέση του έργου σε σχέση με τα όρια της ΖΕΠ (SPA) παρουσιάζεται στην επόμενη 

Εικόνα – Χάρτη. 
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Εικόνα 2.6: Χάρτης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, που αφορά την Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με 

κωδικό GR1420011 και ονομασία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» (Πηγή: Natura 2000 Network Viewer, 

http://natura2000.eea.europa.eu, Επεξεργασία: ΝΑΥΣ.).   
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β’/27-01-2014), η 

Περιοχή Μελέτης (Π.Μ.) περιλαμβάνει τουλάχιστον το σύνολο της 

έκτασης της περιοχής Natura 2000 που εμπίπτει το έργο ή η 

δραστηριότητα, συνεπώς περιλαμβάνει ολόκληρη την Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας για τα Πτηνά (ΖΕΠ) ενώ η Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π.), 

περιλαμβάνει ζώνη ακτίνας 1 km από τα όρια του γηπέδου, στην περίπτωση 

που το έργο ή η δραστηριότητα είναι σημειακό ή εμβαδικό έργο 

Υποκατηγορίας Α1. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα είναι 

Υποκατηγορίας Α2, όπως το προτεινόμενο έργο, η παραπάνω ελάχιστη 

ακτίνα συντέμνεται στο μισό. 

Επισημαίνεται ότι η έκταση της ΠΕΠ και κατά την κρίση του μελετητή 

της ΕΟΑ, επεκτάθηκε σε ζώνη ακτίνας 1 km για λόγους προστασίας του 

προστατευτέου αντικειμένου και δεν συντμήθηκε στο μισό, βάσει της 

ανωτέρω ΚΥΑ. 

 

Όπως φαίνεται από την προηγούμενη εικόνα (βλ. Εικόνα 2.6), η Περιοχή 

Έρευνας Πεδίου βρίσκεται εντός των ορίων της ανωτέρω ΖΕΠ. 
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3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 

3.1  Περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης 

Ο προτεινόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός συνολικής ισχύος 10 MW θα 

αποτελείται από 463 συστοιχίες, που η κάθε μια θα περιλαμβάνει 56 

φωτοβολταϊκά στοιχεία (δηλαδή συνολικά 25.928 φωτοβολταϊκά στοιχεία), 

τύπου Q PEAK DUO L G5.2 ονομαστικής μέγιστης ισχύος 385 Wp τεχνολογίας 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου.  

Έτσι, η συνολική ονομαστική μέγιστη ισχύς θα είναι  25.928 x 385= 9.982.280  

Wp (9,982 KWp). 

Οι γεννήτριες αυτές θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπόγειων καλωδίων 

Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) και θα καταλήγουν στους μετατροπείς (inverters) και από 

εκεί στα δύο (2) κέντρα ελέγχου-μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact 

skid) του φωτοβολταϊκού σταθμού, όπου θα υπάρχουν διακριτές μετρητικές και 

διακοπτικές διατάξεις καθώς και μετασχηματιστής τάσης ονομαστικής ισχύος 

10/12.5ΜVA για την ανύψωση στην μέση τάση (20KV). 

Επίσης για τον καλύτερο έλεγχο λειτουργίας του σταθμού θα εγκατασταθεί 

σύστημα κεντρικού εποπτικού ελέγχου και τηλεπίβλεψης, τύπου VisionBox. 

Η εν συνεχεία σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης 20 

KV του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται μέσω αυτόματου αποζεύκτη, ο οποίος και θα 

προστατεύει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών ή θα διακόπτει τη σύνδεση 

με το δίκτυο σε περίπτωση συντήρησης του δικτύου.  

Η όλη διάταξη συνιστά μια αυτόνομη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία θα  

διασυνδέεται με τo ΔΕΔΔΗΕ μέσω του δικτύου αυτής και συγκεκριμένα μέσω του 

δικτύου μέσης τάσεως 20 KV στο οποίο και θα διαχέεται η παραγόμενη ενέργεια. 

 

3.1.1 Φωτοβολταϊκά στοιχεία (γεννήτριες) 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο προτεινόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός θα 

αποτελείται από 463 συστοιχίες των 56 φωτοβολταϊκών στοιχείων (δηλαδή 

συνολικά 25.928 φωτοβολταϊκά στοιχεία). 

Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά στοιχεία (γεννήτριες) θα είναι τελευταίας τεχνολογίας 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου, της εταιρείας Q CELLS, τύπου Q PEAK DUO L G5.2 

ονομαστικής μέγιστης ισχύος 385 Wp όπως απεικονίζεται παρακάτω. 
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Σχήμα  3.1:  Φ/Β στοιχείο Q.PEAK DUO L-G5.2_385 Wp 

 

Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι υψηλής απόδοσης και μεγάλης 

χρονικής διάρκειας, βρίσκονται δε τοποθετημένα σε ανοδιωμένο πλαίσιο 

αλουμίνιου ανθεκτικό σε συνθήκες παγετού και ισχυρών ανέμων.  

Είναι σχετικά ελαφρά ζυγίζοντας περίπου 23 kg οι δε διαστάσεις τους είναι 

2,00x1,00x0,035 m  (ΜχΠχΥ). 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία όπως προαναφέραμε  θα βρίσκονται τοποθετημένα 

ανά 56 σε στοιχειοσειρές (τράπεζες) οι οποίες  επισημαίνεται ότι για λόγους 

οικολογικής  διευκόλυνσης της πανίδας της περιοχής,  η διάταξη τους θα είναι  

τέτοια  ούτως ώστε να αφήνουν μεταξύ τους ελεύθερους κατακόρυφους χώρους 

πλάτους τουλάχιστον 3,5 μέτρων. 

Η ονομαστική  ισχύς του πάρκου όπως προαναφέραμε θα είναι 9.982.280  Wp. 

 

3.1.2 Σύστημα στήριξης  

Το σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το 

EXALCO SUNERGY από αλουμίνιο EN-AW -6063-T6 (AIMgSi 05 F22). 

Πρόκειται για βάση στήριξης για φωτοβολταϊκά πάρκα η οποία απλώς 

στερεώνεται στο έδαφος (πασαλόμπηξη) και ικανοποιεί μια σειρά από 

γερμανικούς και ελληνικούς κανονισμούς εγγυώμενη την ασφάλεια της επένδυσης 

σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σεισμικές καταπονήσεις σύμφωνα με τον  

Ευρωκώδικα 1. 
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3.1.3 Αντιστροφείς τάσεως (Inverters) 

Για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος (DC) των φωτοβολταϊκών συστοιχιών 

σε εναλλασσόμενο (AC)  θα χρησιμοποιηθούν τριφασικοί αντιστροφείς τάσεως 

(inverters)   της εταιρείας ABB-Power One, τύπος PVS-100.0-TL που ενδεικτικά 

απεικονίζονται παρακάτω 

 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης λύσης είναι τα παρακάτω: 

• Απόσπαση και αντικατάσταση εν θερμώ του κάθε module. 

• Ανεξάρτητο MPPT  για το κάθε module. 

• Δυνατότητα λειτουργίας των modules σε Multi-Master ή Master-Slave. 

• Παραγωγική λειτουργία του αντιστροφέα και σε περίπτωση απώλειας 

ενός module. 

• Χαμηλός θόρυβος αντιστροφέα ώστε να μπορούν να παραλληλίζονται στη 

χαμηλή τάση και σε περίπτωση σύνδεσης σε μέση τάση δεν απαιτείται 

μετασχηματιστής πολλαπλών τυλιγμάτων.  

Χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση, η οποία ανέρχεται στο 98%.  

Οι προτεινόμενοι αντιστροφείς  είναι εναρμονισμένοι με τα πρότυπα διασύνδεσης 

του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ (EL Version) και πληρούν όλα τις απαραίτητες οδηγίες, 

που απαιτούνται από τo ΔΕΔΔΗΕ. Οι inverters της Power-One χάρη στη 

τεχνογνωσία και τις ευρεσιτεχνίες που κατέχει ο οίκος κατασκευής δεν απαιτούν 

τη χρήση ηλεκτρολυτικών πυκνωτών, με αποτέλεσμα να παρέχουν αύξηση 

αξιοπιστίας. 

Στο σύνολο θα εγκατασταθούν 100 inverters των 100kW. 

 

3.1.4. ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του συνόλου της εγκατάστασης θα 

συγκεντρώνεται μέσω  υπογείων κυκλωμάτων κατάλληλης διατομής στο κέντρο 

ελέγχου του φωτοβολταϊκού σταθμού, όπου θα υπάρχουν διακριτές μετρητικές 

και διακοπτικές διατάξεις καθώς και μετασχηματιστής τάσης ονομαστικής ισχύος 

10/12.5ΜVA για την ανύψωση στην μέση τάση (20KV). 
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Για τις ανάγκες τοποθέτησης  αυτών των κομβικών λειτουργικών στοιχείων 

(είσοδο αντιστροφέων, μετασχηματιστών, οργάνων ελέγχου) όπως 

προαναφέρθηκε θα εγκατασταθούν  δύο (2) συγκροτήματα κέντρων ελέγχου- 

μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact skid)  PVS-175 του οίκου ABB. 

Τα συγκεκριμένα κέντρα ελέγχου  διαστάσεων 5,7 Χ 2,15 Χ 2,5 m  (ΜxΠxΥ)   θα 

περιλαμβάνουν ειδικότερα  τους ακόλουθους χώρους μηχανημάτων:  

Χώρο χαμηλής τάσης εισόδου των αντιστροφέων Χ.Τ. (inverters),   διαστάσεων 

1,5 x 2,15 x 2.5 m (ΜxΠxΥ) 

Χώρο μετασχηματιστή τάσης (Μ/Σ) ονομαστικής ισχύος 10/12.5 ΜVA για την 

ανύψωση στην μέση τάση (20KV),  διαστάσεων 2,8 x 2,15 x2,0 m (ΜxΠxΥ) 

Χώρο διακοπτών μέσης τάσης (Μ.Τ.),   διαστάσεων 1,4 x 2.15 x2, 5m (ΜxΠxΥ) 

  

 

Τέλος, η ηλεκτρική διασύνδεση του κέντρου ελέγχου με το Δίκτυο Μέσης Τάσης, 

θα πραγματοποιηθεί μέσω  υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και 

αντίστοιχους διακόπτες με το παρακείμενο  δίκτυο.  

Η εγκατάσταση εποπτικά απεικονίζεται στη συνέχεια. 
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Σχήμα  3.2: Μονογραμμική απεικόνηση σύνδεσης 

 

3.2 Επεμβάσεις στον  χώρο 

Οι επεμβάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο 

περιγράφονται ως ακολούθως: 

 

3.2.1 Εσωτερική διαμόρφωση του οικοπέδου εγκατάστασης Φ/Β σταθμού 

Ο χώρος θα καθαριστεί από τις επιφανειακές-φυτικές γαίες όπου απαιτείται σε πολύ 

χαμηλό βάθος, καθώς θα αξιοποιηθούν  οι φυσικές κλίσεις,  και  τα προϊόντα 

εκσκαφών θα επαναδιαταχθούν  για τη διαμόρφωση του χώρου ούτως  ώστε να 

υπάρχουν  η βέλτιστη λειτουργικότητα.  Εντός του χώρου εγκατάστασης θα 

τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία επάνω στις  κατάλληλες βάσεις στήριξης, οι 

οποίες θα είναι στερεωμένες απευθείας  στο έδαφος (πασαλόμπηξη) και θα 

αποτελούν τις στοιχειοσειρές  των γεννητριών. 

Όπως προαναφέρθηκε θα εγκατασταθούν  δύο (2) συγκροτήματα κέντρων 

ελέγχου- μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact skid)  PVS-175 του οίκου 

ABB, διαστάσεων 5,7 Χ 2,15 Χ 2,5 m  (ΜxΠxΥ)  τα οποία θα περιλαμβάνουν 

ειδικότερα  τους ακόλουθους χώρους μηχανημάτων:  

Χώρο χαμηλής τάσης εισόδου των αντιστροφέων Χ.Τ. (inverters),   διαστάσεων 

1,5 x 2,15 x 2.5 m (ΜxΠxΥ) 

Χώρο μετασχηματιστή τάσης (Μ/Σ) ονομαστικής ισχύος 10/12.5 ΜVA για την 

ανύψωση στην μέση τάση (20KV),  διαστάσεων 2,8 x 2,15 x2,0 m (ΜxΠxΥ) 

Χώρο διακοπτών μέσης τάσης (Μ.Τ.),   διαστάσεων 1,4 x 2.15 x2, 5m (ΜxΠxΥ) 

Το κάθε προαναφερόμενοι συγκρότημα  θα εδράζεται σε βάση από μπετόν πάχους 

15-20 cm με  αρχικό βάθος εκσκαφής 30 cm . 

 

 

3.2.3. Κανάλια  καλωδιώσεων μέσης τάσης και σημάτων ελέγχου 

Για την όδευση των καλωδίων μέσης τάσης και των καλωδίων σημάτων ελέγχου 

θα διανοιχτούν κανάλια μεγίστου  πλάτους 0,5 μ. και μεγίστου βάθους  0,5 μ.  

όπως προβλέπεται από τους ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και από τις οδηγίες 

της ΔΕΗ, κατά μήκος του εσωτερικού χώρου του γηπέδου εγκατάστασης του 

φωτοβολταϊκού σταθμού τα οποία θα καταλήγουν στα κέντρα ελέγχου και στο 

σημείο σύνδεσης όπως  προαναφέραμε.     
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΜ) 

 

 

4.1. Γεωμορφολογικά, υδρογραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά 

Η καταγραφή της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος (γεωμορφολογικά, 

υδρογραφικά, κλιματολογικά χαρακτηριστικά, γεωλογικά και εδαφολογικά 

στοιχεία, χλωρίδα, πανίδα, πηγές ρύπανσης) στην Περιοχή Μελέτης (Π.Μ.) του υπό 

εξέταση έργου έχει αναλυτικά περιγραφεί και εξετασθεί στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (βλ. Κεφάλαιο 8), την οποία συνοδεύει η 

παρούσα. 

Συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στη θέση «Καλάμια» του Δ.Δ Αργυρομύλου / 

Λουτρού του Δ. Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και αφορά στην 

περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου. Το πάρκο θα 

χωροθετείται σε απόσταση περίπου 2.300m από τον οικισμό του Αργυρόμυλου 

περίπου 3.400m από τον οικισμό Βούναινα και σε απόσταση περίπου 3.300m από 

τον οικισμό Συκιές. 

Το υπό μελέτη έργο εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής «GR1420011 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια ξηρή θερμή περίοδο κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και μια ψυχρή περίοδο κατά 

τη χειμερινή περίοδο. 

Τα πετρώματα που συμμετέχουν στην περιοχή μελέτης, είναι δυνατόν να 

διακριθούν στις εξής κατηγορίες: Γνεύσιοι, μάρμαρα, ασβεστόλιθοι, και 

αλλουβιακές αποθέσεις. 

Η θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας και 

ειδικότερα στην υδρολογική λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού. 
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4.2. Συνοπτική Περιγραφή Περιοχής Μελέτης (ΠΜ) 

Βάσει της υπ. αριθμ. 50743/11-12-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

4432/Β/15-12-2017) με θέμα «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000», η περιοχή του έργου 

εντάσσεται στην περιοχή Natura με κωδικό GR1420011 και ονομασία 

«ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» που αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ). 

 

4.2.1. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA), 

GR1420011 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» 

Βάσει της αναθεώρησης του δικτύου NATURA (ΚΥΑ αρ. 50743/11-12-2017, 

ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017), η περιοχή του έργου εντάσσεται στην περιοχή Natura 

με κωδικό GR1420011 και ονομασία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» που 

αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 

 
Εικόνα 4.2.1.1:. Απόσπασμα από την αναθεώρηση του δικτύου NATURA (ΚΥΑ 

αρ. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017), στο οποίο αποτυπώνεται η 

ΖΕΠ με κωδικό GR1420011 στην οποία εμπίπτει το έργο. 
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Στην επόμενη εικόνα, παρατίθενται η χωρική αποτύπωση για την περιοχή 

Natura 2000 με κωδικό GR1420011 που έχει αντληθεί από το EUNIS 

(European Nature Information System). 

 

Εικόνα 4.2.1.2:Χωρική αποτύπωση για την περιοχή Natura 2000 με κωδικό 

GR1420011 από το EUNIS (European Nature Information System) 

 

Τα χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της ΚΥΑ αρ. 50743/11-12-2017, ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017 παρουσιάζονται 

στον επόμενο Πίνακα. 

Πίνακας 4.2.1.1: Χαρακτηριστικά της ΖΕΠ με κωδικό GR1420011 στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου (Πηγή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017). 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΟΠΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ 

(ha) 

119 GR1420011 ΖΕΠ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 

ΚΑΜΠΟΥ 

PERIOCHI 

THESSALIKOUKAMPOU 

95596,12 
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Στους επόμενους Πίνακες παρατίθενται τα χαρακτηριστικά της προστατευόμενης 

περιοχής σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) της ΖΕΠ 

GR4210034:  

 

Πίνακας 4.2.1.2: Χαρακτηριστικά της ΖΕΠ GR1420011 (Πηγή: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GR1420011) 

Κωδικός του τόπου GR1420011 

Ονομασία του τόπου ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 

Τύπος A 

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής 
1/1/2005 

Ημερομηνία επικαιροποίησης: 22/12/2016 

Ημερομηνία ταξινόμησης του τόπου ως 

ΖΕΠ 

1/1/2008 

Εθνική νομική πράξη για τον 

χαρακτηρισμό ως ΖΕΠ: 

Η.Π. 37338/1807/Ε103/6-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β) 

Γεωγραφικό Μήκος 22.417778 

Γεωγραφικό Πλάτος 
39.449722 

Έκταση του τόπου (ha) 95905.3600 

Θαλάσσια περιοχή [%] 0 

Κωδικός επιπέδου NUTS 2 GR14 - Θεσσαλία 

Βιογεωγραφική περιοχή Μεσόγειος 

Ποσοστό --- 
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Πίνακας 4.2.1.3: Γενικά χαρακτηριστικά της ΖΕΠ GR1420011 (Πηγή: 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GR1420011, Πίνακας 4.1 του ΤΕΔ) 

ΚΩΔ. Κατηγορία Οικοτόπου Κάλυψη 
(%) 

N23 Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 

Industrial sites) / Άλλη χρήση (πόλεις, χωριά, δρόμοι, 

ανθρακωρυχεία, βιομηχανικές περιοχές) 

1,00 % 

N22 Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice / Χερσαία 

βράχια, αμμοθίνες μόνιμο χιόνι και πάγος 

1,00 % 

N15 Other arable land / Άλλη αρόσιμη γη 35,00 % 

N06 Inland water bodies (Standing water, Running water) / Χερσαία 

ύδατα (ρέοντα και στεκούμενα) 

1,00 % 

N16 Broad-leaved deciduous woodland / Πλατύφυλλα φυλλοβόλα 

δέντρα 

0,50 % 

N09 Dry grassland, Steppes / Ξηρά λιβάδια, στέπες 5,50 % 

N08 Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana / Ρείκια, θάμνοι, μακί, 

φρύγανα 

4,00 % 

N21 Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, 

groves, Vineyards, Dehesas) / Μη δασικές εκτάσεις 

καλλιεργούμενες με ξυλώδη δέντρα 

2,00 % 

N12 Extensive cereal cultures (including Rotation cultures with regular 

fallowing) / Εκτεταμένες καλλιέργειες δημητριακών 
50,00 % 

 

Στην περιοχή του έργου δεν καταγράφονται οικότοποι προτεραιότητας. 
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Πίνακας 4.2.1.4: (Πίνακας 3.2 του ΤΕΔ) Είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και είδη που περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και αξιολόγηση του τόπου ως προς αυτά. 

Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A402 

Accipiter 
brevipes  

    r  3  3  p      C  B  C  B  

B A247 

Alauda 

arvensis  

    r        C    C  B  C  B  

B A247 

Alauda 

arvensis  

    w        C    C  B  C  B  

B A229 Alcedo atthis      r        P    C  B  C  B  

B A465 

Alectoris 
graeca graeca 

    p        R    C  B  B  B  

B A705 

Anas 

platyrhynchos 

platyrhynchos  

    w        C    C  B  C  B  

B A055 

Anas 
querquedula  

    c        C    C  B      
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A255 

Anthus 

campestris  

    r        P    C  B  C  B  

B A228 

Apus 

(Tachymarptis) 

melba  

    r        P    C  B  C  B  

B A226 Apus apus      r        C    C  C  C  B  

B A699 

Ardea cinerea 

cinerea  

    c  18  18  i      C  B  C  B  

B A699 

Ardea cinerea 

cinerea  

    w        C    C  B  C  B  

B A688 

Botaurus 

stellaris 

stellaris 

    w  36  36  i      C  B  C  B  

B A215 Bubo bubo      p  4  4  i      C  B  C  B  
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A133 

Burhinus 

oedicnemus  

    r  30    p      C  B  C  B  

B A087 Buteo buteo      r        C    C  A  C  A  

B A403 Buteo rufinus      p  4  4  i      B  B  C  B  

B A243 

Calandrella 

brachydactyla  

    r        P    C  C  C  B  

B A147 

Calidris 

ferruginea  

    c        P    C  C  C  B  

B A145 Calidris minuta      c        P    C  C  C  B  

B A146 

Calidris 
temminckii  

    c        P    C  C  C  B  
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A224 

Caprimulgus 
europaeus  

    r        P    C  A  C  B  

B A667 

Ciconia ciconia 
ciconia  

    r  102  102  p      C  B  C  B  

B A080 

Circaetus 
gallicus 

    c        P    C  B  C  B  

B A081 

Circus 

aeruginosus  

    w        P    C  B  C  B  

B A082 Circus cyaneus      w        P    C  A  C  B  

B A083 

Circus 

macrourus  

    c        R    C  B  C  B  

B A231 

Coracias 

garrulus  

    r        P    C  B  C  B  

B A113 

Coturnix 
coturnix  

    c        C    C  A  C  A  
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A113 

Coturnix 
coturnix  

    r  6  6  i/sq.km      C  A  C  A  

B A122 Crex crex      c        P    C  B  C  B  

B A036 Cygnus olor      r  1  1  p      D        

B A738 

Delichon 

urbicum 
(urbica)  

    r        C    C  A  C  A  

B A698 

Egretta alba 

(Casmerodius 

albus albus)  

    w  30  44  i      C  B  C  B  

B A697 

Egretta 

garzetta 

garzetta  

    c        C    C  B  C  B  

B A697 

Egretta 
garzetta 

garzetta  

    r  5  10  p      C  B  C  B  
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A447 

Emberiza 
caesia 

    r        P    C  C  C  B  

B A098 

Falco 
columbarius  

    w        P    C  B  C  B  

B A095 

Falco 

naumanni  

    r  1890  2160  p      B  A  C  A  

B A709 

Falco 
peregrinus 

brookei 

    p        P    C  B  C  B  

B A709 

Falco 

peregrinus 

brookei 

    w        P    C  B  C  B  

B A097 

Falco 

vespertinus  

    c        P    C  B  C  B  

B A723 Fulica atra atra      c        C    C  B  C  B  
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A723 Fulica atra atra      w        C    C  B  C  B  

B A153 

Gallinago 
gallinago 

    w        C    C  B  C  A  

B A439 

Hippolais 
olivetorum  

    r        P    C  B  C  B  

B A251 

Hirundo 

rustica  

    r        C    C  A  C  A  

B A617 

Ixobrychus 

minutus 

minutus  

    r        P    C  B  C  B  

B A338 Lanius collurio     c  96  96  i/sq.km      C  B  C  B  

B A338 Lanius collurio     r  4  4  p      C  B  C  B  

B A339 Lanius minor      r        P    C  B  C  B  
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A246 Lullula arborea      r        P    C  B  C  B  

B A242 

Melanocorypha 
calandra  

    r        P    C  B  C  B  

B A230 

Merops 
apiaster 

    r        P    C  A  C  A  

B A260 Motacilla flava     c        P    C  B  C  B  

B A260 Motacilla flava     r        P    C  B  C  B  

B A610 

Nycticorax 
nycticorax 

nycticorax  

    c  32  32  i      C  B  C  B  
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Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A610 

Nycticorax 
nycticorax 

nycticorax  

    r  1  6  p      C  B  C  B  

B A129 Otis tarda      c  10  10  i      C  B  C  B  

B A771 

Passer 

hispaniolensis  

    c        C    C  A  C  B  

B A771 

Passer 

hispaniolensis  

    r  13  13  i/sq.km      C  A  C  B  

B A391 

Phalacrocorax 

carbo sinensis  

    c        P    C  B  C  B  

B A391 

Phalacrocorax 
carbo sinensis  

    w        P    C  B  C  B  



Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση                            «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» 

 

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ          35 

Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Κριτήρια αξιολόγησης 

G Κωδικός Ονομασία S NP T Μέγεθος Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

            Ελάχιστο Μέγιστο       Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 
αξιολόγηση 

B A607 

Platalea 

leucorodia 

leucorodia  

    c        P    C  B  C  B  

B A700 

Plegadis 

falcinellus 
falcinellus 

    c        P    C  B  C  B  

B A210 

Streptopelia 

turtur  

    r        P    C  C  C  B  

B A166 Tringa glareola      c        P    C  B  C  B  

 

Group: A = αμφίβια, B = πουλιά, F =ψάρια, I =ασπόνδυλα, M =θηλαστικά, P =φυτά, R = ερπετά 
S:σε περίπτωση που τα δεδομένα για κάποιο είδος είναι ευαίσθητα και για το λόγο αυτό πρέπει να αποκλειστούν από την πρόσβαση του κοινού: 
Ναι 
NP: σε περίπτωση που ένα είδος δεν είναι πια παρόν στην περιοχή: x (προαιρετικό) 

Type: p = μόνιμο, r = αναπαραγόμενο, c = συγκέντρωση, w =διαχείμαση (για φυτά και μη αποδημητικά είδη χρήση μόνιμη) 
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Unit: i =μεμονωμένα, p =ζευγάρια ή άλλες μονάδες σύμφωνα με τη συμβατική λίστα των πληθυσμιακών μονάδων και των κωδικών σε συμφωνία 
με το Άρθρο 12 και 17. 
Κατηγορίες (Cat.): C = κοινό, R =σπάνιο, V =πολύ σπάνιο, P = παρόν, DD: ελλιπή στοιχεία 
Ποιότητα δεδομένων (D.qual.): G = 'καλή' (e.g. βάση ερευνών); M = 'μέτρια'; P = 'φτωχή'; VP = 'πολύ φτωχή' 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:   Α: 100≥p>15%, B: 15≥p>2%, C: 2≥p>0%, D: ασήμαντος πληθυσμός 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:   Α: εξαίρετη διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ:  Α: σχεδόν απομονωμένος, Β: μη απομονωμένος πληθυσμός, C: πληθυσμός μη απομονωμένος σε μεγάλο μέρος της περιοχής 
εξάπλωσης 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ:  Α: εξαίρετη αξία, Β: καλή αξία, C: επαρκής αξία 
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Πίνακας 4.2.1.5: (Πίνακας 3.3 του ΤΕΔ) Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (προαιρετικό) 

Είδη Πληθυσμιακά δεδομένα Αιτιολόγηση 

Group Κωδικος Ονομασία S NP Μέγεθος Unit Cat. 
Είδη 
Παραρτήματος 

Άλλες κατηγορίες 

          Ελάχιστο Μέγιστο   C|R|V|P IV V A B C D 

B  A687 

Columba 

palumbus 
palumbus  

          P      X        

B  A687 

Columba 

palumbus 

palumbus  

          C      X        

B  A687 

Columba 
palumbus 

palumbus  

          P            X  

B  A687 

Columba 

palumbus 

palumbus  

          C            X  

B  A690 

Tachybaptus 
ruficollis 

ruficollis  

          P      X        

B  A690 

Tachybaptus 

ruficollis 
ruficollis  

          P          X    

B  A690 

Tachybaptus 

ruficollis 

ruficollis  

          P          

    

 

Group: A = αμφίβια, B = πουλιά, F =ψάρια, I =ασπόνδυλα, M =θηλαστικά, P =φυτά, R = ερπετά 

S:σε περίπτωση που τα δεδομένα για κάποιο είδος είναι ευαίσθητα και για το λόγο αυτό πρέπει να αποκλειστούν από την πρόσβαση του κοινού: Ναι 

NP: σε περίπτωση που ένα είδος δεν είναι πια παρόν στην περιοχή: x (προαιρετικό) 

Type: p = μόνιμο, r = αναπαραγόμενο, c = συγκέντρωση, w =διαχείμαση (για φυτά και μη αποδημητικά είδη χρήση μόνιμη) 

Unit: i =μεμονωμένα, p =ζευγάρια ή άλλες μονάδες σύμφωνα με τη συμβατική λίστα των πληθυσμιακών μονάδων και των κωδικών σε συμφωνία με το Άρθρο 

12 και 17. 
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Κατηγορίες (Cat.): C = κοινό, R =σπάνιο, V =πολύ σπάνιο, P = παρόν, DD: ελλιπή στοιχεία 
Motivation categories (Κατηγορίες αιτιολόγησης): IV, V: Είδη του Παραρτήματος (Οδηγία για του Οικοτόπους), A: Εθνικός κόκκινος 

κατάλογος, B: Ενδημικά είδη, C: Διεθνείς συμβάσεις; D: άλλοι λόγοι 
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Πίνακας 4.2.1.6: (Πίνακας 4.3 του ΤΕΔ) Απειλές, πιέσεις και δραστηριότητες με επιπτώσεις στον τόπο 

Αρνητικές επιπττώσεις  Θετικές επιπττώσεις 

Κατάταξη 

Απειλές 
και 
πιέσεις  
(κωδικός) 

Μόλυνση 
(κωδικός) 

Εντός / 
εκτός[i|o|b] 

 

Κατάταξη 

Απειλές 
και 
πιέσεις  
(κωδικός) 

Μόλυνση 
(κωδικός) 

Εντός / 
εκτός[i|o|b] 

M A02   i  L A04   i 

L A02.03   i  L E01   i 

M A04.01   i  L E02.01   i 

L A04.03   i  L E02.02   i 

M A05.03   i  L E06   i 

M A06.01.01   b 
     

M A07   i      

M A09   i      

M A10   i      

M A10.01   i      

L B01.02   i      

M C03.03   b      

M D01   b      

L D01.02   i      

L D02.01   i      

L E01   i      

L E01.02   i      

L E02.01   i      

L E02.02   i      
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L E06   i      

L F03.01   i      

H G01   i      

M J01   i      
 

Κατάταξη: H= Μεγάλη, Μ= Μέτρια, L=Μικρή 
Μόλυνση:N=εισαγωγή αζώτου, P=εισαγωγή φωσφόρου/φωσφορικών ενώσεων, A=εισαγωγήοξέος/οξίνιση, T=τοξικές ανόργανες χημικές 
ουσίες, O= τοξικές οργανικές χημικές ουσίες, X= μεικτές ρυπαντικές ουσίες 

I=εντός, o=εκτός, b= και τα δύο 
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Επιπρο� σθετα, βα� σει του Τυποποιημε�νου Εντυ� που Δεδομε�νων για την συγκεκριμε�νη 

περιοχη�  του Δικτυ� ου NATURA 2000 με κωδικο�  GR1420011, η σχέση του 

περιγραφόμενου τόπου με άλλους τόπους (ΚΑΖ – Καταφύγια Άγριας Ζωής), 

δίνεται κατωτέρω: 

Πίνακας 4.2.1.7: (Πίνακας 5.1 & 5.2 του ΤΕΔ) Προστατευόμενοι τόποι που συνδέονται 

με τον συγκεκριμένο τόπο 

Κωδικός  Ονομασία  Τύπος  % κάλυψη  
GR95  Mavrovouni 

(Agnanteris-Larisas)  
+  1.81  

 

Κωδικός  Ονομασία  Τύπος  % κάλυψη  
Άλλα  Mavrovouni 

(Agnanteris-Larisas)  
+  1.81  

 

Θεσμικές ρυθμίσεις για το ανωτέρω αναφερόμενο ΚΑΖ (Πηγή: Οικοσκόπιο): 

Κωδικός KAZ: K245 

Ονομασία KAZ: Μαυροβούνι (Αγναντερής-Λάρισας) 

Τρέχουσα 
κατάσταση: 

Αμετάβλητο 

Φ.Ε.Κ.: 2708/10-7-87 

 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει εντός του ανωτέρω ΚΑΖ. 

 

Ποιότητα και σπουδαιότητα: Είναι μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του 

απειλούμενου παγκοσμίως Falco naumanii. 

 

Είδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ:  

� Buteo rufinus 

� Falco naumanni 

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

Κωδικός Ενδιαίτημα Αρ.Ειδών που 

το 

χρησιμοποιούν 

302 Χέρσα εδάφη 2 

267 Ξηρά, πυριτικά λιβάδια 1 

272 Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια 1 
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295 Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές 1 

296 Καλλιεργούμενη γη 1 

300 Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές 1 

821 Εσωτερικοί κρημνοί 1 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η ευρύτερη περιοχή του 

έργου εντάσσεται στην Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Κωδικός: GR062, 

Όνομα: Θεσσαλικός κάμπος). 

 

Κατωτέρω παρατίθενται πληροφορίες που παρέχονται από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία για την εν λόγω Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά: 

 

Περιγραφή της Περιοχής: 

Ο μεγαλύτερος κάμπος της Ελλάδας. Η περιοχή αποτελείται κυρίως από γεωργικές 

εκτάσεις και χωριά, συμπεριλαμβανομένων και των καλυμμένων με φρύγανα 

λόφων.  

 

Ενδιαιτήματα:  

- Τεχνητά τοπία (95%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές 

περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), 

- Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί) 

 

Χρήση γης:  

- αγροτικές χρήσεις (95%), 

- αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), 

- διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (95%) 

 

Καθεστώς προστασίας: 

- Εθνικό: Χαμηλό 

- Διεθνές: Κανένα 

23.000 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν 

Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Μαυροβούνι/Αγναντερής). 

 

Ορνιθοπανίδα: 

Η περιοχή είναι σημαντική για είδη των αγροτικών οικοσυστημάτων και βρίσκουμε 

το μεγαλύτερο αριθμό αναπαραγόμενων Falco naumanni στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 4.2.1.8: Δεδομένα για την ορνιθοπανίδα της Σημαντικής Περιοχής για τα 

Πουλιά (gr062 θεσσαλικός κάμπος), από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. 

 
 

Θέματα διατήρησης 

Η κύρια απειλή είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας. Η καταστροφή παλιών 

κτιρίων αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για το Falco naumanni 

Απειλές 

εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (μέτρια), αγροτική εντατικοποίηση 

(υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), βιομηχανική αστική ανάπτυξη 

(άγνωστη), άλλη (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (άγνωστη). 
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4.2.2. Στόχοι διατήρησης της οικείας περιοχής NATURA 2000 

Στόχος διατήρησης της περιοχής Natura 2000 που εντάσσεται το εν θέματι έργο, 

είναι η προστασία, διατήρηση, και διαχείριση της φύσης και του τοπίου. 

Ειδικότερα επιδιώκεται η προστασία, διατήρηση και διαχείριση των σπανίων 

οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας 

που συντίθεται από αρκετά είδη που ενδημούν και αναπαράγονται στην περιοχή, 

η οποία περιλαμβάνεται στις Ειδικές Ζώνες Προστασίας (SPA) και ζώνες περιοχών 

κοινοτικού ενδιαφέροντος (SCI), του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 

2000». 

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

Κωδ. Απειλή Αρ.Ειδών 

που 

υφίστανται 

την απειλή 

201 Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, 

νόμιμη ή αυθαίρετη 

2 

705 Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και 
χρήσεων γης, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής 
γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 

2 

102 Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών 1 

103 Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, 
οπωρώνες, ελαιώνες 
κλπ) 

1 

203 Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, 
γήπεδα, 
κατασκηνώσεις) 

1 

 

Σημειώνεται ότι, η απειλή με κωδικό 303 που αφορά στην καταστροφή-

υποβάθμιση βιοτόπων λόγω παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας δεν έχει καταγραφεί για τη συγκεκριμένη ΖΕΠ. 
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Προτεινόμενα μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ 

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ 

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού 

(FRVs) 

M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων  

M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού  

M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού 

 

Ειδικά Μέτρα που αφορούν τη διατήρηση των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

Διαχειριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που 

επηρεάζεται 

M03 Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για 

την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και 

δραστηριοτήτων 

2 

M06 Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων 2 

M07 Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας 

Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές 

2 

M09 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων 

χρηστών των ΖΕΠ 

2 

M11 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών 

μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του 

αγροτικού τοπίου 

2 

M15 Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων 

και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού 

2 

M16 Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων 

Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών 

(ΧΤΑΠ) 

2 

M17 Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής 

Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) 

2 

M18 Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων 2 
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M19 Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα 

υποδομής 

1 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, http://www.ornithologiki.gr/ 

• European Environment Agency - European Nature Information System 

(http://eunis.eea.europa.eu/sites/). 

• http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000 

• Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων 

• ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / 

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ / ΠΟΥΛΙΑ. 

• Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη 

χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, 

Παραδοτέο 8: Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών, και 

ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 

Ιούλιος 2009. 

• Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη 

χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, 

Παραδοτέο 7: Φύλλα περιγραφής απειλών – μέτρων ανά ΖΕΠ, 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2009. 

• Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη 

χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, 

Συμπληρωματικό παραδοτέο: Εθνικός κατάλογος ειδών 

ταρακτηριζσμού ΖΕΠ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2009. 

 

  



Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση                            «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» 

 

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ          48 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 

 

5.1. Μεθοδολογία 

Με την ανάληψη της μελέτης συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν τα διαθέσιμα 

βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και αποτελέσματα προσδιορισμών 

ορνιθοπανίδας που είχαν εκτελεστεί από την μελετήτρια εταιρεία στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής μελέτης.  

Μετά την αξιολόγηση αυτή προγραμματίστηκαν περαιτέρω παρατηρήσεις 

ορνιθοπανίδας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Οι 

παρατηρήσεις αυτές αποσκοπούν στη συμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένων 

με επιπλέον επιτόπου εργασίες σε μια έκταση, η οποία περιλαμβάνει το γήπεδο 

του έργου και μια ζώνη εύρους 1 km περιμετρικά από αυτό, που αποτελεί και την 

ανώτατη έκταση της Περιοχής Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π.), βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι, βάσει της ΚΥΑ 170225, ΦΕΚ 135Β, 

27/01/2014, το εύρος της εν λόγω ζώνης για σημειακά και εμβαδικά έργα ή 

δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α1 είναι, κατ’ ελάχιστο 1 Km από τα 

όρα του γηπέδου ή του χώρου κατάληψης, ενώ για έργα και 

δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α2, οι παραπάνω ελάχιστες ακτίνες 

συντέμνονται στο μισό. Η κατάταξη της μονάδας, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας (ΥΑ 37674/27-7-2016) και της εγκατεστημένης ισχύος που θα 

είναι 10MW, είναι Υποκατηγορίας Α2. 

Προϋπόθεση για τους προσδιορισμούς αυτούς ήταν η επιβεβαίωση της 

στατιστικής αξιοπιστίας των θέσεων ελέγχου της ορνιθοπανίδας στην υπό 

εξέταση περιοχή. 

Η επιλογή αυτή συμπληρώθηκε με την επαναξιολόγηση των θέσεων ελέγχου που 

είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες παρατηρήσεις και με τον έλεγχο της 

καταλληλότητάς τους στο πεδίο. 

Τα σημεία ελέγχου που τελικά προκρίθηκαν να χρησιμοποιηθούν απείχαν μεταξύ 

τους περίπου 250 Μ ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των καταμετρήσεων 

μεταξύ των διαδοχικών θέσεων.  

Για τις θέσεις (σημεία) παρατηρήσεων, δειγματοληψιών κ.λπ. προσδιορίστηκαν οι 

γεωγραφικές συντεταγμένες και οι κορυφές της πολυγωνικής γραμμής, η οποία 

εξασφαλίζει οδικά την πρόσβαση σε αυτές (βλ. επόμενη Εικόνα). 
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Εικόνα 5.1.1: Θέσεις δειγματοληπτικού ελέγχου στην περιοχή έρευνας πεδίου στη 
ζώνη του 1 Km περιμετρικά του γηπέδου εγκατάστασης. 

 

Η ακρίβεια των εντοπισμών έγινε με χρήση διαφορικού δέκτη δορυφορικού 

εντοπισμού θέσης (GPS MOBILEMAPPER), ακρίβειας ± 1μ. 

Με τη μεθοδολογία που προαναφέρθηκε προέκυψαν 2 θέσεις δειγματοληπτικού 

ελέγχου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Πίνακας 5.1: Θέσεις δειγματοληπτικού ελέγχου (X, Y σε ΕΓΣΑ ’87) 

Αριθμός 
θέσης 

X (ΕΓΣΑ 

’87) 

Y ΕΓΣΑ ’87) Χαρακτηριστικά 
θέσης 

Αντικείμενο της ζώνης 
περιμετρικής παρατήρησης 

1.EG 345896.523 4375438.746 Εντός του γηπέδου 

εγκατάστασης. 
� καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

κυρίως δημητριακών 
ειδών 

� μεσογειακή βλάστηση 
� μεμονωμένα διάσπαρτα 

και ολιγάριθμα άτομα 
γκορτσιάς, άγριας 
φιστικιάς 

� διάσπαρτες συστάδες 
πουρναριού ή πρίνου 
(Quercus coccifera) 

� μεμονωμένα διάσπαρτες 
συστάδες από ολιγάριθμα 
άτομα πουρναριού ή 
πρίνου (Quercus coccifera.   

2 Σ.Π. 345703.377 4375621.309 Σε απόσταση 
περίπου 250 μ. 

βόρειοανατολικά 

του γηπέδου 

εγκατάστασης. 

� καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

κυρίως δημητριακών 

ειδών  

� διάσπαρτες εκτάσεις με 

δενδροκαλλιέργειες 

� μεσογειακή βλάστηση  με 

μεμονωμένα διάσπαρτα 
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Αριθμός 
θέσης 

X (ΕΓΣΑ 

’87) 

Y ΕΓΣΑ ’87) Χαρακτηριστικά 
θέσης 

Αντικείμενο της ζώνης 
περιμετρικής παρατήρησης 

και ολιγάριθμα άτομα 

γκορτσιάς, άγριας 

φιστικιάς  και διάσπαρτες 

συστάδες πουρναριού ή 

πρίνου(Quercus coccifera) 

� Φρυγανικό οικοσύστημα 

ειδών βλάστησης όπως το 

θυμάρι (Coridothymus 

capitatus, Thymus sp.), η 

λαδανιά (Cistus creticusus), 

το λυχναράκι (Ballota 

acetabulosa), ο ασφόδελος 

(Asphodelus aestivus) κ.λ.π. 

 

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται οι θέσεις φωτογράφισης και ελέγχου της 

ορνιθοπανίδας. 

Ο προσδιορισμός των πτηνών βασίστηκε σε εντοπισμό της παρουσίας τους, σε 

καταμετρήσεις εν στάσει από σημεία που προσφέρουν καλή διόπτευση (point 

counts), καθώς και σε ηχητικούς εντοπισμούς. Οι θέσεις ελέγχου παρουσιάζονται 

στη συνημμένη εικόνα του Παραρτήματος. 

Η διάρκεια των εν στάσει παρατηρήσεων με διόπτευση ήταν μεγαλύτερη από 10 

min ανά θέση (25 min έως 40 min). Για τα πρώτα 5 min οι παρατηρητές 

παρέμειναν ακίνητοι ώστε να επανέλθουν τα πουλιά που ενοχλήθηκαν από την 

προσέλευσή τους ενώ τον υπόλοιπο χρόνο κινήθηκαν αργά σε ακτίνα 1-2 μ. ώστε 

να διακρίνουν καλύτερα κάποια άτομα που δεν εντοπίζονται εύκολα. Η περιοχή 

επόπτευσης σαρώνονταν από τις προκαθορισμένες θέσεις κατά 360ο ανά 5 min με 

τη βοήθεια διόπτρων μεγέθυνσης 10 x 50 και 15 x 70. 

Παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν και κατά μήκος διαδρομών (από τη μία θέση 

στην άλλη).  

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως τις πρωινές (από 8.40 έως 12.50) 

και απογευματινές ώρες μέχρι το σούρουπο (από 16.20 έως 17.50), ορισμένες 

ημέρες όμως οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν και τις μεσημεριανές ώρες 

(από 12.50 έως 14.15). Οι παρατηρήσεις καλύπτουν και τις 4 εποχές του έτους. 

Για κάθε θέση ή διαδρομή ελέγχου και για κάθε διαφορετική περίοδο 

παρατήρησης, συμπληρώθηκε δελτίο καταγραφής, στο οποίο εκτός από τα 

αποτελέσματα των παρατηρήσεων καταγράφηκαν και οι συνθήκες 

περιβάλλοντος (κατάσταση ανέμου, νέφωση, κατακρημνίσματα κ.λπ.). Στο έντυπο 

αυτό καταγράφηκαν και οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την αναπαραγωγή 

(τραγούδι, επιθετικότητα, επίδειξη, μεταφορά τροφής ή υλικού για την κατασκευή 
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της φωλιάς) ώστε να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με 

τα ενδιαιτήματα όπου επιτελούνται οι συμπεριφορές αυτές καθώς και εκτιμήσεις 

για τις αναπαραγωγικές δραστηριότητες ορισμένων ειδών, προϋπόθεση για τη 

χαρτογραφική απεικόνιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων τους.  

Μετά το πέρας των δειγματοληπτικών ελέγχων ακολούθησε η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των καταγραφών σε συσχέτιση με τις διαθέσιμες βιβλιογραφικές 

πηγές.  

Η επεξεργασία των χαρτών -εικόνες πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της 

εταιρείας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε.  

Οι επιτόπου εργασίες και παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της 

εταιρείας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε και εξωτερικούς συνεργάτες.  
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5.2. Αποτελέσματα καταγραφών 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση της 

ορνιθοπανίδας στην υπό εξέταση περιοχή, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τις 

ακόλουθες περιόδους: 

Χειμώνας: 10, 11, 12 Φεβρουαρίου 2019 (3 ημέρες παρατηρήσεων) 

Άνοιξη (αναπαραγωγική περίοδος): 13, 14, 15 Μαίου 2019 (3 ημέρες 

παρατηρήσεων) 

Θέρος: 27, 28, 29 Ιουλίου 2019 (3 ημέρες παρατηρήσεων). 

Φθινόπωρο: 10, 11, 12 Οκτωβρίου 2019 (3 ημέρες παρατηρήσεων) 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 12 ημέρες παρατηρήσεων από τουλάχιστον 2 

παρατηρητές κάθε φορά. Το πραγματοποιηθέν πλήθος των ημερών (12 ημέρες), 

βάσει νομοθεσίας (ΚΥΑ 170225, ΦΕΚ 135Β, 27/01/2014), κρίνεται επαρκές 

λόγω του μεγέθους και του είδους του έργου, καθώς: 

� για έργα και δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α1 που υλοποιούνται 

εντός ΕΖΔ, ΤΚΣ ή πΤΚΣ, οι εργασίες πεδίου θα πρέπει να καλύπτουν τις 

οικολογικές απαιτήσεις χρονικού διαστήματος ενός ετήσιου κύκλου για κάθε είδος 

και τύπο οικοτόπου και να έχουν συνολική χρονική διάρκεια από 20 έως 60 

ημέρες, 

� για έργα και δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α2 που υλοποιούνται 

εντός ΕΖΔ, ΤΚΣ ή πΤΚΣ, η εργασία / μελέτη πεδίου περιλαμβάνει εργασία 10 έως 

30 ημερών και σε εποχή του έτους ανάλογα με την εποχιακή παρουσία των ειδών 

και των τύπων οικοτόπων. 

� για έργα και δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α1 που υλοποιούνται 

εντός ΖΕΠ, η εργασία / μελέτη πεδίου θα πρέπει να καλύπτει τις οικολογικές 

απαιτήσεις ενός ετήσιου κύκλου της ορνιθοπανίδας και να έχει διάρκεια από 20 

έως 60 ημέρες. 

� για έργα και δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α2 που υλοποιούνται 

εντός ΖΕΠ, η εργασία / μελέτη πεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

παρατηρήσεις των ειδών ορνιθοπανίδας κατά την περίοδο Μάρτιος έως και 

Ιούνιος, ανάλογα με την εποχιακή παρουσία των ειδών τις οικολογικές απαιτήσεις 

ενός ετήσιου κύκλου της ορνιθοπανίδας και να έχει διάρκεια από 10 έως 30 

ημέρες. 
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Πίνακας 5.2.1: Χειμερινές καταγραφές  

Ημερομηνία Tόπος Ώρα έναρξης 
και λήξης 

Είδος N˚ 
Ατόμων 

Οπτική 
μέθοδος 

Ακουστική 
μέθοδος 

Θέση Είδος πτήσης & 
κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

10/2/2019 1.EG 9:30 - 10:00 Buteo buteo   1 > 30 μ     ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΑ   

10/2/2019 1.EG 9:30 - 10:00 Passer 
hispaniolensis 

3 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ 

ΠΤΗΣΗ 

  

10/2/2019 1.EG 9:30 - 10:00 Turdus philomelos 2 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

10/2/2019 2 Σ.Π. 11:20 - 11:50  Sturnus vulgaris  7 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

10/2/2019 2 Σ.Π. 11:20 - 11:50 Miliaria calandra 3 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

11/2/2019 1.EG 11:30 - 12:00 Buteo rufinus    1 > 30 μ     ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΑ   

11/2/2019 1.EG 11:30 - 12:00 Passer 
hispaniolensis 

10 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ 

ΠΤΗΣΗ 

  

11/2/2019 1.EG 11:30 - 12:00 Fringilla coelebs 5 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

11/2/2019 2 Σ.Π. 12:20 - 12:50 Corvus corax 5 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

11/2/2019 2 Σ.Π. 12:20 - 12:50 Miliaria calandra 5 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

12/2/2019 1.EG 10:20 - 10:50 Buteo buteo    1 > 30 μ   ΣΕ ΒΡΑΧΟ     

12/2/2019 1.EG 10:20 - 10:50 Turdus merula 3 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ 

  

12/2/2019 1.EG 10:20 - 10:50 Fringilla coelebs 3 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

12/2/2019 2 Σ.Π. 11:10 - 12:40 Galerida cristata   3 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ     

12/2/2019 2 Σ.Π. 11:10 - 12:40 Buteo rufinus 1 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ 
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Πίνακας 5.2.2: Εαρινές καταγραφές 

Ημερομηνία Tόπος Ώρα έναρξης 

και λήξης 

Είδος N˚ 

Ατόμων 

Οπτική 

μέθοδος 

Ακουστική 

μέθοδος 

Θέση Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

13 – 5 - 19 1.EG 9:50 - 10:15 Lanius minor 1 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

13 – 5 - 19 1.EG 9:50 - 10:15 Corvus corone 
cornix    

3 0-30 m   ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ     

13/5/2019 2 Σ.Π. 10:20 - 11:45 Carduelis carduelis  1 0-30 m    ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

13/5/2019 2 Σ.Π. 10:20 - 11:45 Turbus merula 1 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ ΑΠΌ Β 

ΠΡΟΣ Ν 

  

14 – 5 - 19 1.EG 9:50 - 10:15 Galerida cristata 4 0-30 μ   ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ     

14 – 5 - 19 1.EG 9:50 - 10:15  Lanius collurio   1 0-30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

14 – 5 - 19 1.EG 9:50 - 10:15 Falco naumanni 1 > 30 μ   ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ     

14 – 5 - 19 2 Σ.Π. 10:20 - 11:45 Corvus corax   2 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ ΑΠΌ 
ΝΑ ΠΡΟΣ ΝΔ 

  

14 – 5 - 19 2 Σ.Π. 10:20 - 11:45 Emberiza 
melanocephala 

1 0-30         

15 – 5 – 19  1.EG 12:50 - 13:45 Carduelis carduelis 1   0-30  ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

15 – 5 – 19  2 Σ.Π. 13:50 - 14:15 Lanius minor 1 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

15 – 5 – 19  2 Σ.Π. 13:50 - 14:15 Columba palumbus 2 > 30 μ   ΣΕ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΤΗΣΗ 

  

15 – 5 – 19  2 Σ.Π. 13:50 - 14:15 Pyrrhula pyrrhula 1 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ     
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Πίνακας 5.2.3: Θερινές καταγραφές  

Ημερομηνία Tόπος Ώρα έναρξης 

και λήξης 

Είδος N˚ 

Ατόμων 

Οπτική 

μέθοδος 

Ακουστική 

μέθοδος 

Θέση Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

27/7/2019 1.EG 10:05 - 10:30 Lanius collurio    2 0-30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

27/7/2019 1.EG 10:05 - 10:30 Merops apiaster 3 0-30 μ   ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ     

27/7/2019 2 Σ.Π. 10:35 - 11:00 Lanius minor 3 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

28 – 7 - 19 1.EG 8:40 - 9:10  Lanius collurio 1 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

28 – 7 - 19 1.EG 8:40 - 9:10 Corvus corone 
cornix 

4 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ ΑΠΌ Β 

ΣΕ Ν 

  

28 – 7 - 19 2 Σ.Π. 9:20 -9:50 Emberiza hortulana 1 > 30 μ         

28 – 7 - 19 2 Σ.Π. 9:20 -9:50 Turbus merula 1 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ 

  

29/7/2019 1.EG 11:00 - 11:25 Carduelis carduelis  2 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

29/7/2019 1.EG 11:00 - 11:25 Lanius collurio   1 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

29/7/2019 2 Σ.Π. 10:35 -11:00 Corvus corax   1 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ ΑΠΌ 
ΒΑ ΠΡΟΣ ΒΔ 

  

29/7/2019 2 Σ.Π. 10:35 -11:00 Carduelis cannabina 1 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ     
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Πίνακας 5.2.4: Φθινοπωρινές καταγραφές 

Ημερομηνία Tόπος Ώρα έναρξης 

και λήξης 

Είδος N˚ 

Ατόμων 

Οπτική 

μέθοδος 

Ακουστική 

μέθοδος 

Θέση Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

10/10/2019 1.EG 16:30 - 17:00 Buteo buteo   1 > 30 μ     ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΑ   

10/10/2019 1.EG 16:30 - 17:00 Passer 
hispaniolensis 

3 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ 

ΠΤΗΣΗ 

  

10/10/2019 1.EG 16:30 - 17:00 Turdus merula  2 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

10/10/2019 2 Σ.Π. 17:20 - 17:50 Lullula arborea  1 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

10/10/2019 2 Σ.Π. 17:20 - 17:50 Miliaria calandra 7 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

11/10/2019 1.EG 9:30 - 10:00 Corvus corax         1 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ 

  

11/10/2019 1.EG 9:30 - 10:00 Passer 
hispaniolensis 

10 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ 

ΠΤΗΣΗ 

  

11/10/2019 1.EG 9:30 - 10:00 Fringilla coelebs 3 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ     

11/10/2019 2 Σ.Π. 10:20 - 10:50 Corvus corone 
cornix  

5 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ 

  

11/10/2019 2 Σ.Π. 10:20 - 10:50 Miliaria calandra 5 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

12/10/2019 1.EG 16:20 - 16:50 Athene noctua  1 > 30 μ   ΣΕ ΒΡΑΧΟ     

12/10/2019 1.EG 16:20 - 16:50 Galerida cristata 3 > 30 μ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΤΗΣΗ 

  

12/10/2019 1.EG 16:20 - 16:50 Fringilla coelebs 8 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     

12/10/2019 2 Σ.Π. 17:10 - 17:40 Galerida cristata 3 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ     

12/10/2019 2 Σ.Π. 17:10 - 17:40 Sturnus vulgaris 15 > 30 μ   ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

& ΣΕ ΘΑΜΝΟ 

    

12/10/2019 2 Σ.Π. 17:10 - 17:40 Buteo rufinus 1 > 30 μ   ΣΕ ΘΑΜΝΟ     
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Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της 

Φύσης (IUCN) 

Η Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνoύς Ένωσης Προστασίας της 

Φύσης / IUCN (IUCN Red List of Threatened Species) καθιερώθηκε το 1948, και 

είναι το πλέον περιεκτικό ευρετήριο για την παγκόσμια κατάσταση φυσικής 

προστασίας ειδών φυτών και ζώων. Ο οργανισμός είναι η κύρια αρχή ως προς την 

καταγραφή και αξιολόγηση της φυσικής προστασίας των ειδών. Επιπλέον 

παράγεται μία σειρά από περιφερειακούς κόκκινους καταλόγους οι οποίοι 

εκδίδονται από κράτη ή οργανισμούς, και αποτιμούν τον κίνδυνο εξαφάνισης των 

ειδών εντός των ορίων της πολιτικής τους διαχείρισης. 

Ο κατάλογος καταρτίζεται με βάση ακριβή κριτήρια, τα οποία αποτιμούν τον 

κίνδυνο εξαφάνισης χιλιάδων ειδών και υποειδών. Αυτά τα κριτήρια είναι σχετικά 

με όλα τα είδη και τις περιοχές του κόσμου. Ο σκοπός είναι να εκφραστεί η άμεση 

προτεραιότητα των ζητημάτων διατήρησης στο κοινό και την πολιτική ηγεσία, 

καθώς και η βοήθεια της διεθνούς κοινότητας στην προσπάθεια μείωσης της 

εξαφάνισης ειδών. 

Οι κύριοι εκτιμητές της κατάστασης φυσικής προστασίας των ειδών 

περιλαμβάνουν την BirdLife International, το Ινστιτούτο Ζωολογίας (το τμήμα 

έρευνας της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου), το Κέντρο Παρακολούθησης 

της Παγκόσμιας Διατήρησης (World Conservation Monitoring Centre) και πολλές 

ομάδες ειδικών εντός της Επιτροπής Επιβίωσης των Ειδών της IUCN (Species 

Survival Commission, SSC). Οι αποτιμήσεις από αυτούς τους οργανισμούς και τις 

ομάδες συνολικά αντιστοιχούν περίπου στα μισά από τα είδη της Κόκκινης 

Λίστας. 

Η IUCN στοχεύει να επανεκτιμά την κατηγορία κάθε είδους ανά 5 χρόνια αν είναι 

δυνατόν, ή τουλάχιστον ανά δέκα χρόνια. Αυτό γίνεται με τρόπο αξιολόγησης από 

ομοίους (peer review) μέσω των Ομάδων Ειδικών των Επιτροπών Επιβίωσης των 

Ειδών (SSC), οι οποίοι είναι οι αυθεντίες υπεύθυνες για ένα είδος, ομάδα ειδών ή 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ή στην περίπτωση της BirdLife International 

μίας ολόκληρης τάξης (πτηνά). 

Τα είδη ταξινομούνται σε εννέα ομάδες, που ορίζονται με βάση κριτήρια όπως ο 

ρυθμός παρακμής, μέγεθος πληθυσμού, επιφάνεια γεωγραφικής κατανομής και 

βαθμός κερματισμού του πληθυσμού και της κατανομής. 

 

Εξαφανισθέντα (Extinct, ΕΧ) - Δεν υπάρχουν πλέον άτομα του είδους 
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� Εξαφανισθέντα στη Φύση (Extinct in the Wild, EW) - Επιβιώνουν μόνο στην 

αιχμαλωσία, ή ως εισηγμένος στη φύση πληθυσμός έξω από την ιστορική τους 

κατανομή 

� Κρισίμως Κινδυνεύοντα (Critically Endangered, CR) - Πολύ μεγάλος κίνδυνος 

εξαφάνισης στη φύση 

� Κινδυνεύοντα (Endangered, EN) - Μεγάλος κίνδυνος εξαφάνισης στη φύση 

� Εύτρωτα (Vulnerable, VU) - Μεγάλη πιθανότητα κινδύνου 

� Εγγύς Απειλούμενα (Near Threatened, NT) - Είναι πιθανό να γίνουν 

Κινδυνεύοντα στο άμεσο μέλλον 

� Ελάχιστα Ανησυχητικά (Least Concern, LC) - Ελάχιστος κίνδυνος 

� Ανεπαρκώς Γνωστά (Data Deficient, DD) - Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 

ώστε να γίνει αποτίμηση του κινδύνου εξαφάνισης 

� Μη Αξιολογημένα (Not Evaluated, NE) - Δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί με βάση 

τα κριτήρια. 

Στα πλαίσια της Κόκκινης Λίστας της IUCN, ο επίσημος όρος «Απειλούμενα» 

αναφέρεται στις κατηγορίες: Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα και 

Εύτρωτα. 

Στον επόμενο Πίνακα, παρουσιάζεται η κατάταξη των ειδών 

ορνιθοπανίδας με βάση τον κατάλογο της IUCN 

(https://newredlist.iucnredlist.org/) που απαντήθηκαν στην περιοχή του 

έργου καθώς και φωτογραφική τους απεικόνιση. 

 

Από τα ανωτέρω απαντώμενα είδη ορνιθοπανίδας, όλα χαρακτηρίζονται 

στην λίστα ως “Least Concern” (Ελάχιστα Ανυσηχυτικά) και στο πλαίσιο 

καταγραφών της παρούσας μελέτης, εξ’ αυτών: 

� 1. Μειούμενη πληθυσμιακή εξέλιξη, παρουσιάζουν τα ακόλουθα είδη: 

Είδος (λατινική ονομασία) Είδος (ελληνική ονομασία) 

Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης 

Miliaria calandra (Emberiza calandra) Τσιφτάς 

Galerida cristata Κατσουλιέρης 

Sturnus vulgaris (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι 

Emberiza hortulana Bλάχος 

Lanius collurio Αετομάχος 

Lanius minor Σταχτοκεφαλάς 

Carduelis cannabina Φανέτο 

Pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας 
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� 2. Σταθερή πληθυσμιακή εξέλιξη, παρουσιάζουν τα ακόλουθα είδη: 

Είδος (λατινική ονομασία) Είδος (ελληνική ονομασία) 
Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα 

Athene noctua (Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια 

Buteo rufinus Αετογερακίνα 

Falco naumanni (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι 

Merops apiaster (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος 

 

 

� 3. Αυξανόμενη πληθυσμιακή εξέλιξη, παρουσιάζουν τα ακόλουθα είδη: 

Είδος (λατινική ονομασία) Είδος (ελληνική ονομασία) 

Turdus merula (Κοινός) Κότσυφας 

Lullula arborea Δεντροσταρήθρα 

Corvus corax (Κοινός) Κόρακας 

Fringilla coelebs (Κοινός) Σπίνος 

Corvus corone cornix  (Σταχτιά) Κουρούνα 

Turdus philomelos  (Κοινή) Τσίχλα 

Carduelis carduelis Καρδερίνα 

Columba palumbus Φάσσα 

 

� 4. Άγνωστη πληθυσμιακή εξέλιξη, παρουσιάζουν τα ακόλουθα είδη: 

Είδος (λατινική ονομασία) Είδος (ελληνική ονομασία) 

Emberiza melanocephala Αμπελουργός 
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Πίνακας 5.2.5: Ταξινόμηση ειδών που απαντήθηκαν στην περιοχή μελέτης του έργου με βάση τον κατάλογο της IUCN 

(https://newredlist.iucnredlist.org/) 

Τάξη / 
Οικογένεια 

Είδος (λατινική ονομασία) Είδος (ελληνική 
ονομασία) 

Κατάταξη (Global IUCN Red 
List Category) 

Φωτογραφική απεικόνιση 

ACCIPITRIFORMES 
Accipitridae 

Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα LC - Stable 

 
PASSERIFORMES 
Passeridae 

Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης LC - Decreasing 
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PASSERIFORMES 
Turdidae 

Turdus merula (Κοινός) Κότσυφας LC - Increasing 

 
PASSERIFORMES 
Alaudidae 

Lullula arborea Δεντροσταρήθρα LC - Increasing 
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PASSERIFORMES 
Emberizidae 

Miliaria calandra (Emberiza 
calandra) 

Τσιφτάς LC - Decreasing 

 
PASSERIFORMES 
Corvidae 

Corvus corax (Κοινός) Κόρακας LC - Increasing 
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PASSERIFORMES 
Fringillidae 

Fringilla coelebs (Κοινός) Σπίνος LC - Increasing 

 
PASSERIFORMES 
Corvidae 

Corvus corone cornix (Σταχτιά) Κουρούνα LC - Increasing 
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STRIGIFORMES 
Strigidae 

 Athene noctua (Ευρωπαϊκή) 

Κουκουβάγια 
LC - Stable 

 
PASSERIFORMES 
Alaudidae 

Galerida cristata Κατσουλιέρης LC - Decreasing 
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PASSERIFORMES 
Sturnidae 

Sturnus vulgaris (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι LC - Decreasing 

 
ACCIPITRIFORMES 
Accipitridae 

Buteo rufinus Αετογερακίνα LC - Stable 
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PASSERIFORMES 
Turdidae 

Turdus philomelos (Κοινή) Τσίχλα LC - Increasing 

 
FALCONIFORMES 
Falconidae 

Falco naumanni (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι LC - Stable 
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PASSERIFORMES 
Laniidae 

Lanius collurio Αετομάχος LC - Decreasing 

 
PASSERIFORMES 
Emberizidae 

Emberiza melanocephala Αμπελουργός LC - Unknown 
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APODIFORMES 
Meropidae 

Merops apiaster (Ευρωπαϊκός) 
Μελισσοφάγος 

LC - Stable 

 
PASSERIFORMES 
Laniidae 

Lanius minor Σταχτοκεφαλάς LC - Decreasing 
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PASSERIFORMES 
Fringillidae 

Carduelis carduelis Καρδερίνα LC - Increasing 

 
PASSERIFORMES 
Fringillidae 

Carduelis cannabina Φανέτο LC - Decreasing 
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COLUMBIFORMES 
Columbidae 

Columba palumbus Φάσσα LC - Increasing 

 
PASSERIFORMES 
Emberizidae 

Emberiza hortulana Βλάχος LC - Decreasing 
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PASSERIFORMES 
Fringillidae 

Pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας LC - Decreasing 
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Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδος 

Το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» είχε πρωτοεκδοθεί το 

1992 χωρίς να περιλαμβάνει τα ασπόνδυλα και επικαιροποιήθηκε το 2009. 

Πρόκειται για μια έκδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και τις 

οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική 

Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και τους 

πολλούς έλληνες ζωολόγους. Η έκδοσή του χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 

ΕΠΠΕΡ - Γ' ΚΠΣ (Πηγή: ypeka.gr).  

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο του Βιβλίου που αναφέρεται στα Πουλιά:  

Στην παρούσα έκδοση καταχωρίζονται τελικά 122 είδη πουλιών, σε 7 από τις 9 

κατηγορίες της IUCN. Η μεγάλη πλειονότητα των ειδών (106 είδη) ανήκει 

στο παράρτημα Ι, ενώ τα υπόλοιπα 16 στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ. Επιπλέον, από τα 27 παγκοσμίως απειλούμενα είδη που 

απαντώνται στην Ελλάδα, τα 19 (ποσοστό 70,3%) καταχωρίστηκαν στο 

παρόν Κόκκινο Βιβλίο (τα υπόλοιπα 8 είναι τυχαία/παραπλανημένα). Από 

το σύνολο των 122 ειδών, τα 62 (περίπου το 50%) εντάσσεται σε μία από τις 

τρεις κατηγορίες κινδύνου (CR, EN & VU). Τα υπόλοιπα κατατάσσονται στις 

κατηγορίες NT, LC & DD, ενώ στα Εκλιπόντα περιλαμβάνεται μόνο ένα είδος. Ο 

συνολικός αριθμός των ειδών ανά κατηγορία παρουσιάζεται συνοπτικά στον 

κατωτέρω Πίνακα:  

 

Όπως εχει αναφερθεί και σε προηγούμενο Κεφάλαιο τα είδη χαρακτηρισμού 

της εν λόγω  ΖΕΠ με κωδικό GR1420011 είναι το είδος Buteo rufinus 

(Αετογερακίνα) και το είδος Falco naumanni (Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι). 

Τα ανωτέρω είδη, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Πουλιών 

της Ελλάδας: 

� Η Αετογερακίνα (Buteo rufinus) και το Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι (Falco 

naumanni) χαρακτηρίζονται ως Τρωτά (VU) 
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� Η κατηγορία Τρωτά (VU) του Κόκκινου Βιβλίου Απειλούμενων Πουλιών 

της Ελλάδας περιλαμβάνει 31 είδη. Ήταν η δυσκολότερη κατηγορία ένταξης, 

τόσο λόγω του ποιοτικού και ποσοτικού επιπέδου των γνώσεων για τα 

περισσότερα από τα είδη που αξιολογήθηκαν ως υποψήφια για την κατηγορία 

αυτή όσο και λόγω της δυσκολίας εφαρμογής των κριτηρίων/υποκριτηρίων, που 

ήταν συχνά οριακή. Για τους λόγους αυτούς, στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται είδη με ετερόκλητη μάλλον συνάφεια και ποικιλομορφία στα 

επιμέρους κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Υπό την έννοια αυτή, η 

συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως "ενδιάμεση", 

επειδή στο εγγύς μέλλον αρκετά από τα είδη της εύκολα μπορούν να 

μετακινηθούν στην αμέσως ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία. Τυπικά 

παραδείγματα της περίπτωσης αυτής είναι π.χ. ο νανόκυκνος (Cygnus 

columbianus), ο αγριόκουρκος, η πετροπέρδικα, το γελογλάρονο (Sterna nilotica) 

κ.ά. Επισημαίνεται, τέλος, ότι για ένα μόνον είδος (το όρνιο) επελέγη διπλή, 

γεωγραφικά διακριτή, κατηγορία: VU για τον πληθυσμό της Κρήτης, που 

θεωρείται σχετικά ασφαλής και CR για τον πληθυσμό σε όλη την ηπειρωτική 

Ελλάδα, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. 

 

Αετογερακίνα (Buteo rufinus) 
[Πηγή: Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Πουλιών της Ελλάδας] 

 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: 

Στην Ελλάδα η αετογερακίνα είναι είδος 

επιδημητικό και εν μέρει μεταναστευτικό. Έχει 

ευρεία κατανομή αλλά απαντάται τοπικά κυρίως 

στο ανατολικό τμήμα της Ελλάδας (Θράκη, Αν. 

Μακεδονία, Θεσσαλία κ.α.), ενώ είναι σπανιότερη 

στη δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. 

Φωλιάζει επίσης σε πολλά νησιά του Αιγαίου, ακόμη 

και σε μικρά, αλλά δεν έχει ακόμη αποδειχθεί το 

(πιθανό) φώλιασμά της στην Κρήτη. Ένα τμήμα του 

πληθυσμού, ιδιαίτερα τα πουλιά που φωλιάζουν 

στη βόρεια Ελλάδα, μεταναστεύει από τη χώρα μας. 

 

Ο συνολικός στην Ελλάδα πληθυσμός εκτιμάται σε 200-300 ζευγ. και φαίνεται 

πως είναι σταθερός (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, BirdLife 

International 2004, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα). 

 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 2% του 

ευρωπαϊκού. 

 

Οικολογία: Ζει σε ανοιχτές περιοχές με γήλοφους, διάσπαρτους βράχους, 

φρύγανα, αραιή μακκία, λιβάδια, εκτατικές καλλιέργειες κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε 

περιοχές με αραιά πευκοδάση. Φωλιάζει κυρίως σε βράχια, πιο σπάνια σε δένδρα. 
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Τρέφεται με μικρά ή μεσαίου μεγέθους θηλαστικά, ερπετά, πουλιά, καθώς και με 

μεγάλα αρθρόποδα (Αλιβιζάτος 1996). 

 

Απειλές: Απειλείται κυρίως από το παράνομο κυνήγι, τις συγκρούσεις με 

ηλεκτροφόρα καλώδια και τα δηλητήρια (ποντικοφάρμακα κτλ), από την 

ενόχληση κοντά στη φωλιά του κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και, τοπικά, 

από τη μείωση της λείας του. 

 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, μεγάλο μέρος του 

αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου 

ΖΕΠ/Natura 2000. 

 

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Συστηματικότερη καταγραφή και 

καλύτερη παρακολούθηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού, ιδιαίτερα στα νησιά, 

για να διαπιστωθεί αν το είδος αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές απειλές. Επίσης, 

χρειάζεται μελέτη της βιολογίας/οικολογίας των πληθυσμών στα νησιά του 

Αιγαίου, επειδή νησιωτικοί πληθυσμοί αετογερακίνας υπάρχουν μόνον στην 

Ελλάδα. 

 

Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι (Falco naumanni) 
[Πηγή: Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Πουλιών της Ελλάδας] 

 

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 

από τις 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 
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εκτάσεων και της συρρίκνωσης των ενδιαιτημάτων του είδους μετά το 1950. 

Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου το κιρκινέζι παρατηρείται σε όλη σχεδόν την 

ηπειρωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή 

πληθυσμιακά δεδομένα για το μέγεθος των πληθυσμών που μετακινούνται κατά 

τη μετανάστευση. Υπάρχει μια επανεύρεση στην Ελλάδα ενός ατόμου που είχε 

δακτυλιωθεί στην Αυστρία (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. 
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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). 

 

5.3. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Στην Περιοχή Έρευνας Πεδίου (ΠΕΠ) εντοπίστηκαν 23 είδη ορνιθοπανίδας με 

συνολικό αριθμό 162 ατόμων, τα οποία, σε σχέση με τις θέσεις παρατήρησης 

(1.EG, 2 Σ.Π.), κατανέμονται ως εξής: 85 άτομα παρατηρήθηκαν εντός του 

γηπέδου εγκατάστασης στην θέση (1.EG) και 77 άτομα από την θέση (2 Σ.Π.), 

που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης. 

Τα 23 είδη ορνιθοπανίδας που εντοπίστηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα 
2. Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης 
3. Turdus merula (Κοινός) Κότσυφας 
4. Miliaria calandra  Τσιφτάς 
5. Corvus corax (Κοινός) Κόρακας 
6. Fringilla coelebs (Κοινός) Σπίνος 
7. Corvus corone cornix  (Σταχτιά) Κουρούνα 
8. Galerida cristata Κατσουλιέρης 
9. Sturnus vulgaris (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι 
10. Buteo rufinus Αετογερακίνα 
11. Turdus philomelos  (Κοινή) Τσίχλα 
12. Falco naumanni (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι 
13. Lanius collurio Αετομάχος 
14. Emberiza melanocephala Αμπελουργός 
15. Merops apiaster (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος 
16. Lanius minor         (Σταχτοκεφαλάς) 
17. Carduelis carduelis  (Καρδερίνα) 
18. Athene noctua        (Κουκουβάγια) 
19. Carduelis cannabina (Φανέτο) 
20. Columba palumbus    (Φάσσα) 
21. Emberiza hortulana   (Βλάχος) 
22. Lulula arborea     (Δενδροσταρήθρα) 
23. Pyrrhula pyrrhula   (Πύρρουλας) 

 

Από τα αναφερόμενα ως Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ: Buteo rufinus  

(Αετογερακίνα) και Falco naumanni  (Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι) και τα δύο 

εντοπίστηκαν στην ΠΕΠ. 
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Το είδος με τα περισσότερα άτομα καθ’ όλη την διάρκεια των παρατηρήσεων 

(φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, θέρος) ήταν το είδος Passer hispaniolensis 

[Χωραφοσπουργίτης] με 26 άτομα. Ακολουθούσαν τα είδη: Sturnus vulgaris 

[(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι] με 22 άτομα, Miliaria calandra (Emberiza calandra) 

[Τσιφτάς] με 20 άτομα, Fringilla coelebs [(Κοινός) Σπίνος] με 19 άτομα, 

Galerida cristata [Κατσουλιέρης] με 13 άτομα, Corvus corone cornix [(Σταχτιά) 

Κουρούνα] με 12 άτομα, Corvus corax [(Κοινός) Κόρακας] με 9 άτομα, Turdus 

merula (Κοινός Κότσυφας) με 7 άτομα, Lanius collurio[Αετομάχος] και Lanius 

minor (Σταχτοκεφαλάς) με 5 άτομα ανά είδος, Carduelis carduelis  (Καρδερίνα) με 

4 άτομα, Buteo buteo [(Κοινή) Γερακίνα], Buteo rufinus [Αετογερακίνα], Merops 

apiaster (Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος), από 3 άτομα ανά είδος, Turdus philomelos 

[(Κοινή) Τσίχλα], Columba palumbus (Φάσσα) από 2 άτομα ανά είδος και τέλος, 

από ένα 1 άτομο ανά είδος παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα είδη: Lullula arborea 

[Δεντροσταρήθρα], Carduelis cannabina (Φανέτο), Emberiza melanocephala 

[Αμπελουργός], Athene noctua (Κουκουβάγια), Emberiza hortulana  (Βλάχος), 

Falco naumanni [(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι], Pyrrhula pyrrhula   (Πύρρουλας). 

Τα Είδη που εντοπίστηκαν είναι κοινά σε αγροτικά οικοσυστημάτα, αγροτικές 

περιοχές, βοσκότοπους, καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και στις περιμετρικές 

ζώνες των οικισμών. 

Κυρίαρχο είδος στο χώρο των εγκαταστάσεων (θέση: 1.EG) είναι το είδος 

είδος Passer hispaniolensis [Χωραφοσπουργίτης] που εντοπίστηκε με 26 άτομα 

κατά τις χειμερινές και φθινοπωρινές παρατηρήσεις. 

Κυρίαρχο είδος σε απόσταση περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου 

εγκατάστασης. (θέση: 2.Σ.Π.) είναι το είδος : Sturnus vulgaris [(Ευρωπαϊκό) 

Ψαρόνι] 22 άτομα, κατά τις φθινοπωρινές και χειμερινές παρατηρήσεις. 

Από τα Είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Τυποποιημένου Εντύπου 

Δεδομένων (ΤΕΔ) της ΖΕΠ GR1420011, επισημαίνεται ότι αρκετά Είδη 

καταγράφηκαν στην ΠΕΠ κατά τις επιτόπιες εργασίες πεδίου και συγκεκριμένα 

τα ακόλουθα:  

� Σημαντικός αριθμός (26) του είδους Passer hispaniolensis 

(Χωραφοσπουργίτης) καταγράφεται στο έδαφος (επί των καλλιεργειών ή 

στις παρυφές του γηπέδου) της εγκατάστασης καθώς επίσης και να εκτελεί 

επιτόπια πτήση. 

� Μικρός αριθμός (5) του είδους Lanius collurio [Αετομάχος], 

καταγράφεται σε θάμνο στις παρυφές του γηπέδου της εγκατάστασης είτε 

στην θέση παρατήρησης περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης, 

είτε πετώντας με πλανάρισμα. 

� Μικρός αριθμός (5) του είδους Lanius minor (Σταχτοκεφαλάς), 

καταγράφεται σε θάμνο στις παρυφές του γηπέδου της εγκατάστασης είτε 

στην θέση παρατήρησης περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης, 

είτε πετώντας με πλανάρισμα. 

� Μικρός αριθμός (4) του είδους Buteo rufinus [Αετογερακίνα], 
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καταγράφεται σε θάμνο στις παρυφές του γηπέδου της εγκατάστασης είτε 

στην θέση παρατήρησης περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης, 

είτε πετώντας. 

� Μικρός αριθμός (4) του είδους Buteo buteo [(Κοινή) Γερακίνα], 

καταγράφεται σε βράχο στις παρυφές του γηπέδου της εγκατάστασης είτε 

στην θέση παρατήρησης περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης, 

είτε πετώντας με πλανάρισμα. 

� Τρία άτομα (3) του είδους Merops apiaster (Μελισσοφάγος) 

καταγράφεται σε καλώδιο στις παρυφές του γηπέδου της εγκατάστασης. 

� Ένα άτομο (1) του είδους Falco naumanni (Κιρκινέζι) καταγράφεται σε 

καλώδιο στις παρυφές του γηπέδου της εγκατάστασης. 

� Ένα άτομο (1) του είδους Emberiza hortulana  (Βλάχος) καταγράφεται 

στην θέση παρατήρησης περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης. 

� Ένα άτομο (1) του είδους Lullula arborea (Δενδροσταρήθρα) 

καταγράφεται σε θάμνο στην θέση παρατήρησης περίπου 250 μ. βόρεια του 

γηπέδου εγκατάστασης. 
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Κατωτέρω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για μερικά είδη από την 

ορνιθοπανίδα που παρατηρήθηκε: 

1. Passer hispaniolensis (Χωραφοσπουργίτης) με 26 άτομα 

Το σπουργίτι (ή αλλιώς ο 

σπουργίτης) είναι πτηνό, 

που ανήκει στην οικογένεια 

των Σπουργιτιών 

Πασσερίδων (Passeridae) 

και στην τάξη των 

Πασσερίμορφων 

(Passeriformes). Είναι 

γηγενές στην Ευρώπη, στην 

Αφρική και στην Ασία. Το 

συναντάμε και στην Αμερική, την Αυστραλία και άλλα μέρη του κόσμου. Είναι 

κοινωνικό πουλί και μερικά είδη του σχετίζονται με τον άνθρωπο, αν και είναι 

δύσκολο να διατηρηθεί ως κατοικίδιο. Συχνά αποικεί για λόγους αναπαραγωγής και 

φτιάχνει φωλιές που τις χαρακτηρίζει η προχειρότητα. Συνήθως φωλιάζει σε 

κοιλότητες, δέντρα ή θάμνους. Το συναντάμε στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο και 

τρέφεται κατά βάση με σπόρους και μικρά έντομα.  

Γενική Περιγραφή: Τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των σπουργιτιών είναι ότι 

πρόκειται για μικρόσωμα γκριζωπά ή καφετιά πουλιά με μικρές ουρές, 

στρογγυλεμένα φτερά, γερά σώματα, μεγάλο κεφάλι και κωνικά ράμφη. Το μέγεθός 

τους κυμαίνεται από 12 –17 εκατοστά και το βάρος γύρω στα 40 γραμμάρια. 

Διαφοροποιούνται μεταξύ τους από μικρές αλλαγές ανά είδος και φύλο. Είναι 

θορυβώδη και ζουν σε σμήνη.  

Ο Χωραφοστουργίτης φτάνει σε μέγεθος τα 15 εκατοστά. Τα αρσενικά ζυγίζουν 

κατά μέσο όρο 28,3 γραμμάρια και τα θηλυκά 28,1 γραμμάρια, το άνοιγμα των 

φτερών κυμαίνεται από 23 έως 26 εκατοστά. Έχει το ίδιο μέγεθος (14 εκ.) με το 

Σπιτοσπουργίτη με τον οποίο μοιάζει αρκετά. Παρουσιάζει φυλετικό και εποχικό 

διμορφισμό. Το αρσενικό διακρίνεται ευκολότερα λόγω των πιο έντονων 

χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα, το αρσενικό ξεχωρίζει από το καστανοκόκκινο 

στέμμα και τις μάρες κηλίδες στο στήθος και τα πλευρά. Το καλοκαίρι οι κηλίδες 

αυτές γίνονται πιο έντονες και επεκτείνονται στους ώμους και στο μανδύα. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό του είναι το στενό λευκό φρύδι. Το θηλυκό μοιάζει πολύ με το 

θηλυκό Σπιτοσπουργίτη. Έχει λίγο πιο ανοιχτόχρωμη κοιλιά και ελαφριά γράμμωση 

στα πλευρά. Πρακτικά είναι πολύ δύσκολη, αν όχι ακατόρθωτη, η διάκριση του 

θηλυκού στην ύπαιθρο. 

Βιότοπος – εμφάνιση: Η περιοχή διανομής του Χωραφοσπουργίτη απλώνεται σε 

όλη τη βόρεια Αφρική, τη νότια Ευρώπη και φτάνει μέχρι το Αφγανιστάν επίσης 

στις Κανάριες Νήσους, το Πράσινο Ακρωτήριο και τη Μαδέρα.  
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Απαντάται σε μεγάλους αριθμούς τόσο σε αγροτικές όσο και σε κατοικημένες 

περιοχές. Η εξοικείωσή του με την ανθρώπινη παρουσία καθιστά εύκολη την 

προσέγγιση και την παρατήρησή του. 

Αναπαραγωγή: Στην Ευρώπη αναπαράγεται στα Βαλκάνια, στα περισσότερα 

νησιά της Μεσογείου, στην Ισπανία ιδιαίτερα νότια του ποταμού Έβρου. Κάνει τη 

φωλιά του σε κοιλότητες δέντρων και σπιτιών, σε χαμηλούς θάμνους, σε φράκτες ή 

σε δέντρα. Η φωλιά χτίζεται από χόρτα, άχυρα, κλαδιά, φύλλα και άλλα φυτικά 

υλικά και το εσωτερικό επενδύεται με φτερά, μαλλιά και πούπουλα. Η φωλιά έχει 

διάμετρο 15 έως 30 εκατοστά και ζυγίζει περίπου 150 γραμμάρια. Γεννά δύο – τρεις 

φορές το χρόνο, την περίοδο Απριλίου – Ιουλίου από 4 έως 6 αυγά κάθε φορά. Η 

περίοδος επώασης διαρκεί 11 έως 11,5 ημέρες. Στη διατροφή των νεοσσών 

συμμετέχουν εξίσου και οι δύο γονείς. Οι νεοσσοί μπορούν να πετάξουν μετά από 15 

ημέρες. 

Τροφή: Τρέφεται κυρίως με σπόρους όπως σιτάρι, βρώμη, κριθάρι και κεχρί που 

βρίσκεται στο έδαφος. Στη δίαιτά του επίσης περιλαμβάνονται έντομα, οφθαλμοί 

βλαστών και υπολείμματα ανθρώπινης διατροφής. Οι νεοσσοί τρέφονται κυρίως με 

προνύμφες εντόμων και μαλακούς σπόρους. 

Απειλές: Η εντατικοποίηση της γεωργίας αποτελεί την κύρια απειλή του είδους. Η 

εκτεταμένη χρήση αγροχημικών (ιδιαίτερα εντομοκτόνων) και η εφαρμογή της 

μονοκαλλιέργειας υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 26 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου. Όλα τα άτομα παρατηρήθηκαν εντός του 

γηπέδου της εγκατάστασης (θέση 1.EG) κατά τις φθινοπωρινές και 

χειμερινές παρατηρήσεις και κυρίως παρατηρήθηκαν στο έδαφος (επί των 

καλλεργειών ή στις παρυφές του γηπέδου) να εκτελούν επιτόπια πτήση. 
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2. Sturnus vulgaris [(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι] με 22 άτομα 

[Πηγή: https://petbirds.gr/articles/] 

Το Ευρωπαϊκό Ψαρόνι Sturnus Vulgaris 

είναι από τα πιο κοινά και 

πολυπληθέστερα πουλιά της οικογένειας 

των Ψαρονιών Sturnidae είναι το 

Ευρωπαϊκό Ψαρόνι. Στην Κύπρο είναι 

γνωστό με το όνομα Λαζούρι ενώ στην 

υπόλοιπη επικράτεια είναι γνωστό ως 

Μαυροπούλι, Χειμώνι, Στούρνος, 

Καραβέλι, Τσιρόνι κτλ. 

Πρόκειται για ένα πουλί που συχνά 

συγχέεται εμφανισιακά με τον Κότσυφα 

λόγω του μαυριδερού χρώματος και της 

κιτρινωπής του μύτης, αλλά μόνο με προσεκτική παρατήρηση μπορούν να 

διαπιστωθούν κάποιες χαρακτηριστικές διαφορές. 

Περιγραφή: Τα ανήλικα πουλιά έχουν μουντό καφετί φτέρωμα σε όλο το σώμα με 

υπόλευκο λαιμό και σκούρο ράμφος. Τα νεαρά πουλιά εμφανίζουν λευκοκίτρινες 

κηλίδες στο φτέρωμα του σώματός τους προς το τέλος του Σεπτέμβρη, ενώ 

διατηρούν το καφετί χρώμα στο κεφάλι. Τον πρώτο χειμώνα οι κηλίδες απλώνονται 

και στο κεφάλι. Τα ενήλικα αρσενικά Ψαρόνια έχουν μαυριδερό φτέρωμα με 

μεταλλική πράσινη και βιολετιά όψη. Οι κηλίδες γίνονται πιο διακριτικές και το 

ράμφος κιτρινίζει την Άνοιξη, που αρχίζει η αναπαραγωγική περίοδος, τα δε πόδια 

γίνονται ροδοκόκκινα. Τα δύο φύλα παρουσιάζουν πολύ μικρές αποκλίσεις στον 

χρωματισμό του ράμφους, καθώς το αρσενικό παρουσιάζει μια μπλέ-γκρι 

απόχρωση στην βάση του κάτω ράμφους, ενώ τα θηλυκά έχουν την κάτω βάση του 

ράμφους κιτρινόλευκη. 

Γενικά όλα τα Ψαρόνια είναι μεσαίου μεγέθους πουλιά με κοντά πόδια, κοντή ουρά 

και δυνατό μυτερό ράμφος. Το μήκος τους δεν ξεπερνάει τα 22 εκατοστά, το 

άνοιγμα των φτερών τους αγγίζει τα 40 εκατοστά, ενώ το βάρος τους μπορεί να 

φτάσει και τα 100 γραμμάρια. 

Αντίθετα από τον κότσυφα δεν είναι μοναχικό πουλί, αλλά τόσο κοινωνικό που 

συναντάται πάντα σε μεγάλα σμήνη που παρουσιάζουν πολύ συχνά εντυπωσιακούς 

εναέριους σχηματισμούς. Είναι θαρραλέο πουλί και μοιάζει να μην ενοχλείται από 

τη ανθρώπινη παρουσία. 

Είναι ενδημικό πουλί σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας, αλλά και 

αποδημητικό. Συναντάται εκτός από την Ευρώπη, στην Ασία, την Σκανδιναβία, τα 

παράλια της Αφρικής αλλά και στην Αμερική. Έτσι κάποια σμήνη μεταναστεύουν 

προς τα νότια, ενώ η χώρα μας δέχεται κάποιους βόρειους επισκέπτες. Συναντώνται 

ευρύτατα στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, αλλά και την Πελοπόννησο. Προτιμούν 

τις αγροτικές περιοχές με λιβάδια, τα χωριά, αλλά και τα προάστια, που διαθέτουν 
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πάρκα, οπωρώνες, ελαιώνες, δεν διστάζουν όμως να εμφανίζονται και σε δασικές 

εκτάσεις, σε έλη, σε παράκτιες περιοχές με αμμώδεις εκτάσεις, σε όχθες ποταμών 

και λιμνών καθώς και σε ερήμους ή και σε σκουπιδότοπους. 

Θεωρείται από τα πιο έξυπνα είδη πουλιών μιας και εκτός από το ζωηρό και 

φλύαρο κελάηδημά του με ποικιλία δυνατών, υψηλών και παρατεταμένων ήχων, 

παρουσιάζει την ικανότητα να μιμείται τα κελαηδήματα άλλων πουλιών όπως του 

σπουργίτη, της καρακάξας, και διάφορους ήχους όπως σειρήνας, αλλά και άλλων 

ζώων όπως γατών, σκύλων, κατσικιών κτλ. Έχει αναφερθεί ότι στην αιχμαλωσία 

έχουν αναπτύξει την ικανότητα να μιμείται την ανθρώπινη φωνή όπως και οι 

παπαγάλοι. Κελαηδεί συνήθως καθισμένο σε δέντρο κουνώντας ταυτόχρονα με 

χαρακτηριστικό τρόπο τις φτερούγες του. 

Αναπαραγωγή: Τα Ψαρόνια αναπαράγονται τους Ανοιξιάτικους μήνες, από Μάρτιο 

μέχρι Ιούνιο. Γεννούν από 2-3 φορές από 4-6 αυγά γαλαζωπού χρώματος με άσπρα 

στίγματα σε φωλιά που κατασκευάζει είτε το αρσενικό, είτε από κοινού, σε 

κοιλότητες δέντρων, κτιρίων χρησιμοποιώντας κλαδάκια, ξερά χόρτα, φύλλα και 

φτερά. Η εκκόλαψη κρατάει περίπου 13 ημέρες και οι νεοσσοί αφού φροντιστούν 

και από τους δύο γονείς, ξεπεταρίζουν από την φωλιά σε 22-23 ημέρες, 

δημιουργώντας γρήγορα το δικό τους σμήνος. 

Διατροφή: Λόγω του ονόματός τους επικρατεί η εσφαλμένη αντίληψη ότι 

τρέφονται με ψάρια. Όμως τα ψαρόνια είναι παμφάγα πουλιά και διατρέφονται με 

ποικιλία σπόρων, καρπούς από τους οπωρώνες και φρούτα όπως μήλα, αχλάδια, 

μούρα, δαμάσκηνα, κεράσια, ελιές, αλλά και έντομα, σκουλήκια, αράχνες, ακρίδες, 

σαλιγκάρια κ.α. 

Φυσικοί τους εχθροί είναι τα διάφορα αρπακτικά πουλιά όπως γεράκια, οι 

νυφίτσες, οι αλεπούδες κτλ. 

Το προσδόκιμο ζωής τους αγγίζει τα 15 χρόνια περίπου. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 22 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου. Όλα τα άτομα παρατηρήθηκαν στην θέση 

παρατήρησης που βρίσκεται περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου 

εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π) κατά τις χειμερινές και φθινοπωρινές 

παρατηρήσεις και παρατηρήθηκαν σε θάμνους και στο έδαφος. 
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3.Miliaria calandra (Τσιφτάς) με 20 άτομα 

Καθεστώς Παρουσίας: Επιδημητικό 

είδος. 

Γεωγραφική κατανομή και 

πληθυσμιακή κατάσταση στον 

Ελλαδικό χώρο: 200.000 -  500.000 

ζευγάρια (αναπαραγωγή). 

Κατανομή: Το είδος είναι πολύ κοινό με 

ευρεία εξάπλωση σε όλη την ενδοχώρα 

αλλά και στα νησιά του Ιονίου και του 

Αιγαίου (Handrinos, & Akriotis, 1997). Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ο πληθυσμός 

αυξάνεται καθώς πληθυσμοί της Βόρειας Ευρώπης διαχειμάζουν στη χώρα μας. 

Αναπαραγωγή - Ενδιαίτημα αναπαραγωγής: Το είδος χτίζει τη φωλιά του στο 

έδαφος, σε πυκνές συναθροίσεις ποωδών ή αγρωστωδών φυτών ή σε θάμνους σε 

αγροτικές καλλιέργειες ή λιβάδια (Cramp, 1998). Η επιλογή του κατάλληλου 

ενδιαιτήματος φωλιάσματος σχετίζεται τόσο με την απόσταση από το ενδιαίτημα 

τροφοληψίας όσο και από τη διαθεσιμότητα τροφής σε αυτό. Όταν οι τροφικοί 

πόροι βρίσκονται σε αφθονία τότε τα ενήλικα άτομα επιλέγουν θέσεις 

φωλιάσματος κοντύτερα στις πλούσιες, σε τροφικά διαθέσιμα, θέσεις (Brickle et al 

,2000). Φωλιάζει στα όρια των καλλιεργειών όπου υπάρχει φυσική βλάστηση (πχ 

συναθροίσεις αγροστώδων φυτών ή φυτοφράχτες) ή σε λιβάδια με φυτοφράκτες 

(Stoate et al, 2000; Brickle et al ,2000; Scozzafava, & De Sanctis, 2006). Η 

αναπαραγωγική επιτυχία των ζευγαριών είναι υψηλότερη σε περιοχές με μείξη 

ανοιξιάτικων και χειμερινών καλλιεργειών καθώς και παρουσία λιβαδιών σε 

σύγκριση με περιοχές με μονοκαλλιέργειες(Fox & Heldbjerg, 2008). 

Αναπαραγωγή - Τροφική οικολογία: Ο Τσιφτάς τρέφεται με σπόρους (κυρίως 

δημητριακών) ενώ την αναπαραγωγική περίοδο με ασπόνδυλα (Cramp, 1998). Την 

αναπαραγωγική περίοδο, το είδος προτιμά περιοχές όπου έχουν δεχθεί τη 

μικρότερη ποσότητα αγροχημικών, καθώς η διαθεσιμότητα των ασπόνδυλων σε 

αυτές είναι μεγαλύτερη από περιοχές όπου έχουν γίνει εκτεταμένοι ψεκασμοί 

(Brickle et al, 2000). Η πληθυσμιακή πυκνότητα του είδους είναι χαμηλότερη στις 

περιοχές με εντατικές καλλιέργειες σε σχέση με εκτατικές καλλιέργειες ή αγροτικές 

περιοχές παρουσία αραιών και διάσπαρτων δέντρων ή θάμνων (Stoate et al, 2000). 

Επίσης, η πυκνότητα του είδους σχετίζεται θετικά με το ποσοστό των καλλιεργειών 

όπου εφαρμόζεται αμειψισπορά όπως επίσης με το ποσοστό των μόνιμων λιβάδιων. 

(Shrubb, 1997; Fox & Heldbjerg, 2008; Mason & MacDonald, 2000). 

Αναπαραγωγή - Ανταγωνισμός: Η εύρεση και επιτήρηση επικρατειών βέλτιστης 

ποιότητας (υψηλή διαθεσιμότητα τροφικών πόρων, επαρκή κάλυψη του χώρου 

φωλιάσματος από θηρευτές κ.α.) εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ζευγαριών. 

Στις επικράτειες αυτές, μειώνεται η χρονική διάρκεια του κυνηγιού των γονέων ενώ 

αυξάνεται το σωματικό βάρος των νεοσσών και κατά συνέπεια η επιβίωσή τους 

(Brickle et al ,2000). 
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Αναπαραγωγή - Θήρευση: Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία το 74% 

των αποτυχημένων φωλιών οφειλόταν σε θήρευση από διάφορους θηρευτές (πχ 

ασβό, αλεπού κ.α.) ενώ το 22% σε γεωργικές εργασίες (Brickle et al ,2000). 

Διαχείμαση - Ενδιαίτημα δαιχείμασης: Το εύρος των ενδιαιτημάτων στα οποία 

τρέφεται το είδος το χειμώνα είναι μεγάλο. Οι καλλιέργειες δημητριακών στις 

οποίες παραμένει μεγάλο ποσοστό ασυγκόμιστων στελεχών των καλλιεργούμενων 

φυτών αποτελεί το σημαντικότερο από αυτά (Donald, Wilson & Shepherd 1994; 

Siriwardena et al. 1999). Επίσης, λιβαδικές εκτάσεις και καλλιέργειες που τελούν 

υπό αγρανάπαυση αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα διαχείμασης (Fox & Heldbjerg, 

2008; Mason and MacDonald, 2000; Stoate et al, 2000). Περιοχές όπου εφαρμόζεται 

εκτατική γεωργία προτιμούνται σε σύγκριση με εκείνες όπου η γεωργία έχει 

εντατικοποιηθεί (Stoate et al, 2000). 

Μετανάστευση - Σύνοψη κρίσιμων παραμέτρων:  Ο Τσιφτάς χρησιμοποιεί 

αγροτικά ενδιαιτήματα τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στην εντατική γεωργία. 

Περιοχές εκτατικών καλλιεργειών δημητριακών με μείξη ανοιξιάτικων και 

χειμερινών καλλιεργειών, με ύπαρξη φυτοφρακτών και μειωμένη χρήση 

αγροχημικών αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα για το είδος. Επίσης τα λιβάδια με 

ύπαρξη φυτοφρακτών ή διάσπαρτων δέντρων χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σημαντικές είναι οι καλλιέργειες στις οποίες 

αφήνεται ασυγκόμιστο το υπόλοιπο των καλλιεργούμενων φυτών (πχ στελέχη 

δημητριακών). 

Κυριότερα ενδιαιτήματα που στηρίζουν το είδος:  

- 271 Μεσόφιλα λιβάδια 

- 272 Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια 

- 296 Καλλιεργούμενη γη 

Απειλές στο ενδιαίτημα αναπαραγωγής: Η εντατικοποίηση της γεωργίας 

αποτελεί την κύρια απειλή του είδους. Η εκτεταμένη χρήση αγροχημικών (ιδιαίτερα 

εντομοκτόνων), η απόδοση εκτατικών καλλιεργειών σε εντατικές μεγάλου 

μεγέθους, η εφαρμογή της μονοκαλλιέργειας, η αλλοίωση των φυσικών φρακτών 

και θάμνων στις αγροτικές περιοχές και τα λιβάδια αποτελούν γεωργικές πρακτικές 

που απειλούν το είδος. 

Απειλές στο ενδιαίτημα τροφοληψίας: H σταδιακή αλλαγή των ανοιξιάτικων 

καλλιεργειών σε χειμερινές καλλιέργειες υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους 

καθώς στις χειμερινές καλλιέργειες η πυκνότητα και ποικιλότητα της άγριας 

χλωρίδας, κατά συνέπεια η διαθεσιμότητα τροφής (ασπόνδυλα), είναι μικρότερη 

(Hald, 1999). 

Απειλές στο ενδιαίτημα διαχείμασης: Η μείωση των πληθυσμών του Τσιφτά 

συχνά αποδίδεται στο χαμηλό ποσοστό επιβίωσης την χειμερινή περίοδο, που 

πιθανά σχετίζεται με τη διαρκώς μειούμενη διαθεσιμότητα χωραφιών με 

ασυγκόμιστα στελέχη των καλλιεργούμενων φυτών (πχ. καλάμια θερισμένων 

δημητριακών) (Donald, Wilson & Shepherd 1994; Siriwardena et al. 1999). Επίσης 
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ένας παράγοντας που πιθανά επιδρά αρνητικά στην επιβίωση του είδους το 

χειμώνα είναι η σταδιακή εγκατάλειψη της κυκλικότητας στις καλλιέργειες 

(Shrubb, 1997). 

Σύνοψη κρίσιμων παραμέτρων: Κυριότερη απειλή για το είδος αποτελεί η 

εντατικοποίηση της γεωργίας. Αυτή αποτυπώνεται με διάφορες αλλαγές στις 

γεωργικές πρακτικές όπως η έντονη χρήση αγροχημικών, η αλλαγή σε 

μονοκαλλιέργειες, η σταδιακή σπορά χειμερινών καλλιεργειών έναντι των 

ανοιξιάτικων, η καταπολέμηση της άγριας χλωρίδας στα αγροτικά τεμάχια. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 20 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου, στην θέση παρατήρησης που βρίσκεται 

περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π) καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους εκτός των καλοκαιρινών παρατηρήσεων και κυρίως 

παρατηρήθηκαν σε θάμνους.  
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4. Fringilla coelebs [(Κοινός) Σπίνος] με 19 άτομα 

[Πηγή:https://petbirds.gr, https://el.wikipedia.org/wiki/] 

 

Ο Φρυγίλλος ο άγαμος (Fringillia coelebs) 

κοινώς σπίνος, γνωστός και με τα ονόματα 

σπιγγάρι και τσόνης·περιλαμβάνει πολλά γένη 

και είδη που απαντούν σχεδόν σε όλο τον 

κόσμο, εκτός από την Αυστραλία. Είναι ένα 

πολυάριθμο και ευρύτατα διαδεδομένο ωδικό 

πουλί που ενδημεί στην Ελλάδα αλλά και σε όλη 

την Ευρώπη, την Τουρκία και την Ασία. Το 

χειμώνα η χώρα μας δέχεται και άφθονους 

χειμερινούς σπίνους από τις πιο παγωμένες 

βόρειες χώρες. Την άνοιξη αναχωρούν πάλι και 

επιστρέφουν στον τόπο από όπου προήλθαν, 

προκειμένου να ετοιμαστούν για την 

αναπαραγωγή. 

Οι κοινοί σπίνοι ζουν και αναπαράγονται μέσα σε πόλεις, σε πάρκα, σε κήπους και 

ελαιώνες, σε αραιά δάση όλων των τύπων με θαμνώδεις εκτάσεις, σε αμπελώνες, σε 

καλλιέργειες, αλλά και σε υγρότοπους. Θεωρούνται από τα χρήσιμα πουλιά διότι 

τρώνε πολλά έντομα τα οποία καταστρέφουν τις καλλιέργειες. 

Περιγραφή: Είναι μικρόσωμο πουλί και μοιάζει με το σπουργίτι. Το ράμφος του 

είναι κοντό, ισχυρό και χοντρό στη βάση του. Η διαμόρφωση αυτή του επιτρέπει να 

σπάζει τα σκληρά περιβλήματα των σπόρων που αποτελούν την τροφή του. 

Παρουσιάζουν το φαινόμενο του φυλετικού διμορφισμού, ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο της αναπαραγωγής. Λέγεται ότι με το επίμονο κελάηδημά του μας 

προειδοποιεί για τον ερχομό του χιονιού. Θεωρείται, χρήσιμο πουλί επειδή τρώει 

διάφορα έντομα από τα οποία κινδυνεύουν οι καλλιέργειες. Το τραγούδι του 

διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να ακουστεί από το Φεβρουάριο έως 

το Σεπτέμβριο. 

Ο σπίνος είναι εύκολα αναγνωρίσιμος μιας και έχει το μέγεθος σπουργιτιού, αλλά 

είναι ελαφρώς λεπτότερος και με πιο μακριά και ψαλιδωτή ουρά. Το μέγεθός του 

δεν ξεπερνά τα 14-16 εκατοστά. Διαθέτει κομψό παράστημα και όμορφο φτέρωμα 

με λαμπερά, εντυπωσιακά χρώματα. Συνήθως σχηματίζει σμήνη με πουλιά του 

είδους του αλλά και μικτά. Κινείται με ευκολία είτε στο έδαφος για τροφή, είτε 

πετώντας. 

Οι αρσενικοί σπίνοι έχουν γκριζογάλανη κορώνα και σβέρκο, καστανοκόκκινο 

μανδύα, τα πλαϊνά του κεφαλιού και το στήθος έχουν ένα ροδοκανελλί χρώμα. Οι 

φτερούγες τους έχουν διπλή λευκή ρίγα, λευκά πλαϊνά ουράς και γκριζοπράσινο 

ουροπύγιο. 

Το θηλυκό έχει ελαφρώς θαμπότερα χρώματα. Είναι γκριζοπράσινο από πάνω με 
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ελαφριά καφετιά απόχρωση, έχει πιο στενές ρίγες στις φτερούγες, ενώ η κοιλιά του 

έχει ωχρό, γκριζόλευκο, χωρίς σημάδια φτέρωμα. 

Είναι πολύ έξυπνο και κοινωνικό πουλί και συνήθως σχηματίζει χαλαρά σμήνη με 

πουλιά του είδους του αλλά και μικτά. Κινείται με άνεση και ευκολία τόσο στο 

έδαφος ψάχνοντας για τροφή, όσο και πετώντας με δυνατό και κυματοειδές 

πέταγμα, όπως όλες οι σπίζες, ενώ προσγειώνεται με ακανόνιστους ελιγμούς. 

Διατροφή: Η διατροφή του σπίνου περιλαμβάνει σπόρους, διάφορα έντομα, αλλά 

δείχνει και σαφή προτίμηση σε φρούτα και λαχανικά. 

Αναπαραγωγή: Ο σπίνος αναπαράγεται συνήθως κατά τους ανοιξιάτικους μήνες 

γεννώντας 2 φορές τον χρόνο από 3-5 αυγά τα οποία και επωάζει για 12-14 ημέρες. 

Επιλέγει να χτίσει τη φωλιά του σε διχάλες δέντρων σε τέτοιο σημείο που να μην 

εύκολα ορατό από τους εχθρούς του. 

Για τον λόγο αυτό προσπαθεί να καμουφλάρει την ανοιχτή καλαθόσχημη φωλιά 

του εξωτερικά με βρύα και λειχήνες προκειμένου να αποφύγει τη επίθεση από τα 

ιπτάμενα αρπαχτικά όπως γεράκια, αλλά και από ζώα όπως γάτες, φίδια και 

ποντίκια. Οι νεοσσοί "απογαλακτίζονται" σε ένα μήνα περίπου. 

Το κελάηδημα του σπίνου αλλάζει τόνο, ύφος και χαρακτηριστικά ανάλογα με το αν 

κάθεται σε κλαδί ή κελαηδεί εν πτήση και το διαφοροποιεί ανάλογα με την φάση 

που βρίσκεται. Άλλες φορές το κάλεσμα του θυμίζει τσιχλαηδόνι και άλλοτε 

πευκοδρυοκολάπτη. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 19 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου. Όλα τα άτομα παρατηρήθηκαν εντός του 

γηπέδου της εγκατάστασης (θέση 1.EG) κατά τις φθινοπωρινές και 

χειμερινές παρατηρήσεις είτε στο έδαφος είσε σε θάμνους. 
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5. Κατσουλιέρης (Galerida cristata) με 13 άτομα 

[Πηγές: Wikipedia, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ornighologiki.gr).] 

Διαδεδομένο επιδημητικό πουλί, 

χαρακτηριστικό του κρητικού τοπίου. 

Τρέφεται με σπόρους από αγριόχορτα. 

Φωλιάζει στο έδαφος. Ο κατσουλιέρης 

είναι από τα πλέον διαδεδομένα 

χερσόβια στρουθιόμορφα, με ευρύ 

φάσμα κατανομής στον Παλαιό Κόσμο, 

αποκλειστικά ως καθιστικό πτηνό. 

Στον ελλαδικό χώρο απαντούν τα 

υποείδη Galerida cristata meridionalis 

(C. L. Brehm, 1841), Galerida cristata 

caucasica Taczanowski, 1888 και 

Galerida cristata cypriaca Bianchi, 1907, με το τελευταίο να αποτελεί πολύ 

σημαντικό ενδημικό υποείδος στην Κύπρο, την Ρόδο και την Κάρπαθο (και τα γύρω 

μικρότερα νησιά).  

Κατηγορία: Στρουθιόμορφο | Οικογένεια: Κορυδαλλίδες 

Γενική Περιγραφή: Χαρακτηρίζεται από τα «γήινα» χρώματα στο πτέρωμά του, 

κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την -μακροσκοπική- διάκριση υποειδών, το 

χαρακτηριστικό ανορθωμένο λοφίο και, τέλος, το μελωδικό τραγούδι του.  

Βιότοπος: Τον παρατηρούμε σε χωράφια, χέρσες εκτάσεις, παρυφές δρόμων, 

αλάνες αστικών περιοχών, στεγνούς αλμυρόβαλτους, αλλά και αμμόλοφους. Έχει 

εντοπιστεί μέχρι και σε 1.200 μ. υψόμετρο. Ο κατσουλιέρης διαβιοί σε ποικιλία 

οικοτόπων, ωστόσο το κύριο στοιχείο των ενδιαιτημάτων του είναι οι ανοικτές, 

χέρσες, συνήθως επίπεδες εκτάσεις με αραιή βλάστηση. Επίσης, οι καλλιέργειες και 

άλλες τεχνητές ξηρές ή/και ημιερημικές επιφάνειες όπως κατά μήκος 

σιδηροδρομικών γραμμών, αεροδρόμια, ναυπηγεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

πλαϊνά δρόμων και εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες. Στις περιοχές όπου συνυπάρχει 

με το είδος Galerida theclae, ο κατσουλιέρης καταλαμβάνει τις πεδινές θέσεις, ενώ 

το συγκεκριμένο συγγενικό είδος κατοικεί στις βραχώδεις και θαμνώδεις πλαγιές. 

Στην Ελλάδα, ο κατσουλιέρης απαντά σε χέρσα εδάφη, πετρώδεις και αμμώδεις 

θέσεις, αμμοθίνες, ημιέρημες περιοχές αλλά και σε πεδινές ή θαμνώδεις τοποθεσίες, 

άλση, χωριά και πόλεις. Επίσης, σε αμπελώνες, αλατούχα έλη και λασπώδεις θέσεις 

σε υγροτόπους, ακόμη και σε παραλίες. 

Αναπαραγωγή: Η περίοδος φωλιάσματος, συνήθως, ξεκινάει στα μέσα Απριλίου, 

αλλά μπορεί να ξεκινήσει από τον Μάρτιο στα νότια και να επεκταθεί μέχρι τον 

Ιούλιο στις βόρειες ευρωπαϊκές επικράτειες. Η ωοτοκία πραγματοποιείται δύο ή και 

τρεις φορές, σε μερικές περιπτώσεις. Η γέννα αποτελείται από 3 έως 5 (-6) 

υποελλειπτικά, γυαλιστερά αβγά, διαστάσεων 22,7 Χ 16,8 χιλιοστών. Η επώαση 

πραγματοποιείται μόνον από το θηλυκό και διαρκεί 12 έως 13 ημέρες, περίπου. Οι 
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νεοσσοί είναι φωλεόφιλοι (altricial) και χρήζουν της άμεσης προστασίας των 

γονέων. Εγκαταλείπουν την φωλιά στις 9-11 ημέρες, ενώ η πτέρωση 

πραγματοποιείται στις 17-18 ημέρες, περίπου. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 13 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου, εκ των οποίων 7 άτομα παρατηρήθηκαν εντός 

του γηπέδου της εγκατάστασης (θέση 1.EG) και τα υπόλοιπα 6 

παρατηρήθηκαν στην θέση παρατήρησης που βρίσκεται περίπου 250 μ. 

βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π) καθ’όλη τη διάρκεια του 

έτους εκτός από τις καλοκαιρινές παρατηρήσεις είτε στο έδαφος και σε 

καλώδιο είτε να εκτελούν ενεργητική πτήση. 

 

6.Σταχτιά Κουρούνα (Corvus corone cornix) με 12 άτομα 

(Πηγή: Wikipedia) 

Η κουρούνα, γνωστή και ως σταχτοκουρούνα (επιστημονικό όνομα corvus cornix) 

είναι ένα ξηροβατικό πουλί, 

ενδημικό στη βόρεια, ανατολική και 

νοτιοανατολική Ευρώπη και στη 

Μέση Ανατολή της οικογένειας των 

κορακοειδών. Έχει το χρώμα της 

στάχτης, ενώ το κεφάλι, ο λαιμός, 

το στήθος, τα φτερά και η ουρά 

είναι μαύρα και τα μάτια, τα πόδια 

και το ράμφος είναι επίσης μαύρα. 

Όπως και τα υπόλοιπα κορακοειδή 

είναι παμφάγο και οπορτουνιστικό 

πτηνό.  

Κατηγορία: Στρουθιόμορφο | Οικογένεια: Κορακίδες  

Συστηματική ταξινόμηση: Είναι τόσο όμοια από άποψη συμπεριφοράς και 

εμφάνισης με τη μαυροκουρούνα, που θεωρούνταν ότι αυτά τα δύο είδη αποτελούν 

δύο διαφορετικούς γεωγραφικούς πληθυσμούς ενός είδους και η κουρούνα ήταν 

γνωστή ως corvus corone cornix. Η θεωρία αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι 

όταν αυτοί οι δύο διαφορετικοί πληθυσμοί ήρθαν σε επαφή διασταυρώθηκαν. 

Όμως καλύτερες παρατηρήσεις και το γεγονός ότι τα υβρίδια, δηλαδή τα πουλιά 

που ήταν αποτέλεσμα της διασταύρωσης των δύο πληθυσμών ήταν πιο αδύναμα 

από τα άλλα, οδήγησε τους ειδικούς το 2002 να θεωρήσουν την κουρούνα ένα 

ξεχωριστό είδος. 

Υποείδη: 

Υπάρχουν τέσσερα γνωστά υποείδη του είδους. 
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α/α Υποείδος Περιοχές εξάπλωσης 

1 Corvus cornix 
cornix 

Ευρώπη, Βρετανικά Νησιά (Κυρίως στη Σκωτία 
και την Ιρλανδία), νότια μέχρι τη Κορσική 

2 Corvus cornix 
pallescens 

Τουρκία, Αίγυπτος 

3 Corvus cornix 
sharpii 

Από δυτική Σιβηρία μέχρι τον Καύκασο και το 
Ιράν 

4 Corvus cornix 
capellanus 

Ιράκ, νοτιοδυτικό Ιράν 

 

Περιγραφή: Η κουρούνα έχει σταχτί χρώμα, ενώ το κεφάλι, ο λαιμός, τα φτερά, η 

ουρά, το ράμφος και τα πόδια είναι μαύρα και τα μάτια έχουν σκούρο καφέ χρώμα. 

Το αρσενικό είναι μεγαλύτερο από το θηλυκό, αλλά κατά τα άλλα τα δύο φύλλα 

είναι πανομοιότυπα. Η πτήση είναι αργή, βαριά και ασυνήθιστα ίσια. Προς στιγμήν 

όταν πετάει μπορεί να μπερδευτεί με αρπακτικό. Το μήκος της κουρούνας ποικίλει 

μεταξύ 48 και 52 εκατοστών, το άνοιγμα φτερών του είναι σχεδόν ένα μέτρο και 

έχει κατά μέσο όρο βάρος 510 γραμμάρια. 

Βιότοπος: Οι κουρούνες φτιάχνουν τη φωλιά τους από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι 

τα μέσα Ιουνίου, ανάλογα με την περιοχή. Η ογκώδης φωλιά τους φτιαγμένη με 

κλαδιά φτιάχνεται ψηλά στα δέντρα, όπως και της συγγενικής καρακάξας, αλλά 

επίσης γκρεμοί, παλιά κτήρια και πυλώνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ενώ μέσα 

στη φωλιά μπορούν να ενσωματωθούν κόκκαλα και καλώδια. 

Συνήθειες -Αναπαραγωγή: Η κουρούνα είναι παμφάγα και ψάχνει συνεχώς στα 

σκουπίδια για τροφή. Για να ανοίξει τα όστρακα καβουριών και μαλάκιων τα πετάει 

από μεγάλο ύψος. Επίσης κλέβει αφύλακτα αυγά και τα τρώει. Τέλος τρώει μικρά 

θηλαστικά, απορρίματα και μικρότερα πουλιά. Οι κουρούνες είναι πουλιά 

προσεκτικά και καχύποπτα. Είναι ευφυές πτηνό, καθώς είναι ικανή να κλέψει το 

δόλωμα από αφύλαχτη πετονιά. Γεννάει τέσσερα με έξι μπλε αυγά με καφέ κηλίδες. 

Η θηλυκή κουρούνα κλωσσάει τα αυγά για 17 με 19 ημέρες, ενώ το αρσενικό φέρνει 

την τροφή. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) από τα 12 άτομα που παρατηρήθηκαν κατά 

τις επιτόπιες καταγραφές πεδίου, τα 7 άτομα εντοπίστηκαν εντός του 

γηπέδου της εγκατάστασης (θέση 1.EG) ενώ τα υπόλοιπα 5 άτομα 

παρατηρήθηκαν στην θέση παρατήρησης που βρίσκεται περίπου 250 μ. 

βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π). Παρατηρήθηκαν κατά τις 

φθινοπωρινές καλοκαιρινές και εαρινές παρατηρήσεις να εκτελούν 

ενεργητική πτήση και να βρίσκονται σε καλώδιο. 

 

 

 

7. Κόρακας (Corvus corax) με 9 άτομα 
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[Πηγή: Wikipedia] 

Κοινό επιδημητικό είδος. Εμφανίζεται κατά ζεύγη, αλλά και σε μεγάλες ομάδες, 

στους ορεινούς όγκους, ιδιαίτερα στα ορεινά βοσκοτόπια το φθινόπωρο. Στην 

Κρήτη, ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί 

τα τελευταία χρόνια. Παμφάγο, 

χωροκρατικό είδος, φωλιάζει σε 

κοιλώματα βράχων, με προτίμηση στα 

κάθετα πρανή φαραγγιών.  

Κατηγορία: Στρουθιόμορφο 

Οικογένεια: Κορακίδες  

Εμφάνιση: Έχει μέγεθος όρνιθας 

(μήκος 56-69 εκατοστά), γεγονός που 

το κατατάσσει ως ένα από τα 

μεγαλύτερα μέλη της τάξης και φτάνει 

σε βάρος το ενάμισι κιλό. Έχει 

χαρακτηριστικό μαύρο πτέρωμα, με κόκκινες και γαλάζιες ανταύγειες, μαύρο 

ράμφος κωνοειδές και μαύρα πόδια. 

Βιότοπος: Ο κόρακας γενικά ζει στα ψηλά μέρη, αλλά το χειμώνα κατεβαίνει σε μη 

χιονοσκεπείς περιοχές όπου υπάρχουν νερά, λίμνες, ποταμοί, γιατί εκεί βρίσκει πιο 

εύκολα τροφή. Κατασκευάζει τη φωλιά του σε κορυφές δένδρων, βουνών, σε 

απόκρημνα βράχια και σε απόκεντρους ψηλούς πύργους. Από εκεί κατεβαίνει στην 

πεδιάδα για τροφή. Γενικά είναι παμφάγο και αδηφάγο πτηνό.   

Συνήθειες -Αναπαραγωγή: Ο κόρακας ζει πάντα κατά ζεύγη και μένει πιστός στη 

σύντροφό του μέχρι θανάτου. Τη διαλέγει στο τέλος του χειμώνα και χτίζουν μαζί 

τη φωλιά τους χρησιμοποιώντας ξύλα, φύλλα και πηλό, ενώ στο εσωτερικό τη 

στρώνουν με τρίχες και λεπτά άχυρα. Το θηλυκό γεννά 3-5 αβγά που κλωσάει 20-22 

μέρες ενώ το αρσενικό φροντίζει για την τροφή. Το κοράκια μπορεί να ζήσουν έως 

και 21 χρόνια στη φύση.  

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) από τα 9 άτομα που παρατηρήθηκαν κατά 

τις επιτόπιες καταγραφές πεδίου, το 1 άτομο εντοπίστηκε εντός του γηπέδου 

της εγκατάστασης (θέση 1.EG) ενώ τα υπόλοιπα 8 άτομα παρατηρήθηκαν 

στην θέση παρατήρησης που βρίσκεται περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου 

εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π). Παρατηρήθηκαν καθόλη την διάρκεια του έτους 

είτε σε θάμνους είτε να εκτελούν ενεργητική πτήση. 
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8. Κοινός Κότσυφας (Turdus merula) με 7 άτομα 

Το αρσενικό είναι ολόμαυρο, με 

εξαίρεση το κίτρινο ράμφος και τον 

κίτρινο δακτύλιο γύρω από τα 

μάτια, ενώ το ενήλικο θηλυκό και τα 

νεαρά πουλιά έχουν σκούρο καφέ 

φτέρωμα. Αυτό το είδος 

αναπαράγεται στους κήπους ή στα 

δάση, κατασκευάζοντας μία 

τακτοποιημέν  η, καλλυμένη με 

λάσπη και με σχήμα μπολ φωλιά. 

Είναι παμφάγο, τρώγοντας μία 

μεγάλη ποικιλία από έντομα, 

γεωσκώληκες, καρπούς και φρούτα. 

Έχει μήκος 23 με 29 εκατοστά, μακριά ουρά και βάρος 80 με 120 γραμμάρια. Το 

αρσενικό έχει πολλά διαφορετικά μελωδικά καλέσματα. 

Και τα δύο φύλα έχουν περιοχές όσον αφορά την περιοχή αναπαραγωγής, με 

χαρακτηριστικές επιδείξεις απειλών, αλλά είναι πιο αγελαία κατά τη διάρκεια της 

μετανάστευσης και στις περιοχές διαχείμασης.Γεννά 3-5(το πολύ 9) γαλαζοπράσινα 

αυγά με καστανοκόκκινες κηλίδες .Μπορεί να γεννήσει έως και 5 φορές το χρόνο.Το 

θηλυκό κλωσά τα αυγά του για 12 έως 15 ημέρες.Τα μικρά εγκαταλείπουν τη φωλιά 

περίπου στην ηλικία των 2 εβδομάδων.Τα ζευγάρια θα μείνουν στην περιοχή τους 

όλο το χρόνο αν η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Υπάρχουν πολλές λογοτεχνικές 

και πολιτιστικές αναφορές σχετικά με το είδος, συχνά σχετιζόμενες με το τραγούδι 

του. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 7 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου, τα 5 άτομα εντοπίστηκαν εντός του γηπέδου 

της εγκατάστασης (θέση 1.EG) ενώ τα υπόλοιπα 2 άτομα στην θέση 

παρατήρησης που βρίσκεται περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου 

εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π). Παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

είτε σε θάμνους είτε σε ενεργητική πτήση. 
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9. Αετομάχος (Lanius collurio) με 5 άτομα 

Ο αετομάχος είναι πλήρως 

μεταναστευτικό είδος του Παλαιού 

Κόσμου (οικοζώνες: Παλαιαρκτική και 

Αφροτροπική), αναπαραγόμενο σε 

εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης και 

Δ. Ασίας, ενώ διαχειμάζει στην Αφρική 

νοτίως του ισημερινού. Χονδρικά, τα 

δυτικά όρια της αναπαραγωγικής 

επικράτειας βρίσκονται στις ακτές του 

Ατλαντικού και την Βόρεια Θάλασσα, 

ενώ τα ανατολικά φθάνουν στην Κ. 

Ασία, στο γεωγραφικό μήκος των 90°, 

περίπου, στα επίπεδα της Κ. Ρωσίας, του Α. Καζακστάν και της Δ. Κίνας. Το βόρειο 

όριο της επικράτειας περιλαμβάνεται σε ένα τόξο ΒΑ. του ποταμού Βόλγα μεταξύ 

περίπου 48° και 64° γεωγραφικού πλάτους, ενώ στα νότια φθάνει μέχρι μια στενή 

παράκτια λωρίδα στο Ισραήλ. 

Πιο αναλυτικά, αναπαράγεται στη βόρεια Ιβηρική, στη Γαλλία λείπει από τη 

Βρετάνη, τη Νορμανδία και τις ακτές της Μάγχης, ενώ κάποιοι πληθυσμοί 

αναπαραγωγής στις Βρετανικές Νήσους φαίνεται να έχουν εκλείψει. Στη 

Σκανδιναβία, αναπαράγεται σε μία ζώνη από τη νότια Νορβηγία μέχρι την 

κεντρική Φινλανδία και τις περιοχές της Βαλτικής. Στη Μεσόγειο, μάλλον έχει 

εκλείψει από την Κύπρο και τη Σικελία. 

Η φυσική κατανομή του είδους φαίνεται να ακολουθεί την ισοθερμική καμπύλη 

των 26 °C, κατά το μήνα Ιούλιο. 

Στους αετομάχους εμφανίζεται έντονος φυλετικός διμορφισμός. Επίσης οι 

χρωματισμοί του πτερώματος διαφέρουν όχι μόνον ανάμεσα στα αρσενικά και τα 

θηλυκά, αλλά ακόμη και μέσα στο ίδιο φύλο και στον ίδιο αναπαραγωγικό 

πληθυσμό, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. 

Η διατροφή του αετομάχου αποτελείται από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως 

έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, ενώ ανάλογα με τη λεία 

διαμορφώνονται και οι αντίστοιχες κυνηγετικές τεχνικές. Δεν λείπουν όμως και τα 

φυτικής προέλευσης τρόφιμα από το διαιτολόγιό τους. Κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό της, η λεία αποτελείται από έντομα, όπως μεγάλα Ορθόπτερα (μέχρι 44% 

της τροφικής βιομάζας), Κολεόπτερα (23%), Υμενόπτερα (μέλισσες, μπάμπουρες 

και σφήκες) (2,5-4%), αλλά και μεγάλα Δίπτερα. Πολλά από αυτά, στις διάφορες 

μορφές τους (προνύμφες, κάμπιες κλπ), χρησιμεύουν κυρίως ως τροφή για τους 

νεοσσούς. Μερικές φορές προστίθενται και άλλα Αρθρόποδα, όπως αράχνες, 

μικρά καρκινοειδή, σαρανταποδαρούσες ή γαιοσκώληκες. Τα σαλιγκάρια 

διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο και περιλαμβάνονται στη διατροφή λίγων 

ατόμων. 



Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση                            «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» 

 

Εκπόνηση: ΝΑΥΣ          94 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 5 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου, εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (θέση 

1.EG). Παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τις 

χειμερινές και φθινοπωρινές παρατηρήσεις σε θάμνους. 

 

10. Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor) με 5 άτομα 

Ο Σταχτοκεφαλάς είναι ένας 

καλοκαιρινός επισκέπτης 

(Απρίλιος, Αύγουστος), τον 

οποίο συχνά μπορούμε να 

παρατηρήσουμε πάνω σε 

τηλεφωνικά καλώδια να 

επιβλέπει τον χώρο. Προτιμά 

ζεστές πεδινές περιοχές και 

αναπαράγεται σε ανοικτές 

περιοχές με καλλιέργειες και 

μεμονωμένα δέντρα. 

Η λατινική λέξη Lanius, σημαίνει επακριβώς «σφαγέας», «χασάπης», ή «ο πάγκος 

του χασάπη», επομένως, η επιστημονική ονομασία του γένους σχετίζεται άμεσα με 

τη συνήθεια του πτηνού, όπως και άλλων κεφαλάδων, να σκοτώνουν τη λεία τους 

και να την καρφώνουν πάνω σε ένα αιχμηρό αντικείμενο - συνήθως μεγάλα 

αγκάθια- για να τη φάνε με την ησυχία τους ή για να την «αποθηκεύσουν» για 

αργότερα, όπως κάνουν οι κρεοπώλες με το κρέας που το κρεμάνε σε τσιγκέλια. 

Απειλές: Η γεωργική εντατικοποίηση και η αύξηση των μονοκαλλιεργειών 

οδήγησαν σε μειώσεις στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Η βαριά χρήση 

λιπασμάτων από τα μέσα του 20ού αιώνα έχει οδηγήσει σε αύξηση της κάλυψης 

της βλάστησης, προκαλώντας πιο υγρά και ψυχρότερα μικροκλίματα κοντά στο 

έδαφος, με αποτέλεσμα να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά είδη αρθροπόδων 

στην οποία στηρίζεται αυτό το είδος διατροφικά. Η χρήση εντομοκτόνων 

συνέβαλε επίσης στη μείωση της θήρας για αυτό το είδος. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 5 άτομα κατά 

τις επιτόπιες καταγραφές πεδίου, 1 άτομο εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης (θέση 1.EG), ενώ τα υπόλοιπα 4 άτομα στην θέση 

παρατήρησης που βρίσκεται περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου 

εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π). Παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

εκτός από τις χειμερινές και φθινοπωρινές παρατηρήσεις σε θάμνους. 
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11.Καρδερίνα (Carduelis carduelis) με 4 άτομα 

Η καρδερίνα είναι στρουθιόμορφο 

πτηνό, του γένους Carduelis και 

ανήκει στην οικογένεια των σπιζιδών. 

Είναι ωδικό πτηνό και ζει κατά σμήνη 

σε δάση και σε λιβάδια, όπως επίσης 

σε κήπους και σε αγρούς. Απαντάται 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αφρική και τη Δυτική Ασία. Είναι 

αποδημητικό πουλί και το 

φθινόπωρο μεταναστεύει σε τόπους 

με πιο γλυκό κλίμα. Τρέφεται σχεδόν 

αποκλειστικά με σπόρους αγκαθιών 

και με σκουλήκια. Αξιοσημείωτη είναι η αλληλεγγύη και η αγάπη που τρέφουν τα 

πουλιά αυτά μεταξύ τους. 

Το μήκος του πτηνού φθάνει τα 19 εκατοστά και υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε 

χρωματικούς συνδυασμούς. Κυρίαρχα χρώματα είναι το κίτρινο, το κόκκινο και το 

μαύρο. Το κεφάλι της έχει χρώμα κόκκινο και σε αυτό το χαρακτηριστικό 

οφείλεται η ονομασία "τουρκοπούλα" που της έδωσε ο λαός, επειδή το κόκκινο 

χρώμα στο κεφάλι της μοιάζει σαν το πτηνό να φορά φέσι. 

Οι αρσενικές καρδερίνες έχουν πιο έντονα χρώματα πιο σκούρα τα μαύρα σημεία 

τους. Θα πρέπει ένας νέος εκτροφέας να προσέξει την φτερούγα του αρσενικού 

πτηνού να είναι όλη μαύρη, η κόκκινη μάσκα στο κεφάλι να φτάνει μέχρι πίσω 

από τα μάτια της, τα μουστάκια ή τρίχες δηλαδή γύρω από το ράμφος της να είναι 

μαύρα και αυτά. Στο κεφάλι της το μαύρο τμήμα είναι ομοιόμορφο δίχως άσπρες 

τρίχες. 

Στα μικρά πτηνά τα οποία δεν έχουν ντυθεί ακόμα μπορούμε και εκεί να τα 

ξεχωρίζουμε από την μαύρη φτερούγα και από το μαύρο μουστάκι. Όμως πολλές 

φορές μπορεί να γελαστούμε στα νεαρά πτηνά διότι υπάρχουν μερικές καρδερίνες 

που δεν μπορούμε να της ξεχωρίσουμε απόλυτα. 

Οι θηλυκές καρδερίνες έχουν πιο ξεθωριασμένα χρώματα η κόκκινη μάσκα δεν 

καλύπτει το μάτι αλλά μέχρι την μέση του περίπου . Η φτερούγα της είναι καφέ, 

στο κεφάλι της στο μαύρο τμήμα έχει άσπρα φτερά, στο μουστάκι της έχει καφέ 

τρίχες και γενικότερα είναι μικρότερη σε μέγεθος από την αρσενική. 

Οι μικρές θηλυκές καρδερίνες έχουν και αυτές καφέ φτερούγες και καφέ φτερά. 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 4 άτομα κατά 

τις επιτόπιες καταγραφές πεδίου, 3 άτομα εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης (θέση 1.EG), ενώ 1 άτομο στην θέση παρατήρησης που 

βρίσκεται περίπου 250 μ. βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π). 
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Παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τις χειμερινές και 

φθινοπωρινές παρατηρήσεις σε θάμνους. 

 

 12. (Κοινή) Γερακίνα (Buteo buteo) με 3 άτομα 

(Πηγή: Wikipedia). 

H Γερακίνα είναι ημερόβιο αρπακτικό πτηνό, 

μία από τις γερακίνες που απαντούν και στον 

ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του 

είδους είναι Buteo buteo και περιλαμβάνει 11 

υποείδη. Στην Ελλάδα απαντά το υποείδος B. b. 

buteo (Linnaeus, 1758), αλλά υπάρχει πιθανή 

ανάμιξη πληθυσμών με τα υποείδη B. b. 

menetriesi Bogdanov, 1879 και B. b. vulpinus 

(Gloger, 1833), ιδιαίτερα κατά τις 

μεταναστευτικές περιόδους.  

Η γερακίνα απαντά σε όλο σχεδόν τον Παλαιό Κόσμο και, αποτελεί ένα από τα πιο 

κοινά αρπακτικά πτηνά. Στην Ευρώπη απουσιάζει μόνον από την Ισλανδία, τη 

Νορβηγία (εκτός από το νοτιότερο τμήμα της), τα βορειοδυτικά της Σουηδίας και 

της Φινλανδίας και από μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες είναι μόνιμος κάτοικος (επιδημητικός), ενώ στη Ρωσία έρχεται για να 

αναπαραχθεί μόνο το καλοκαίρι. Στο μεγαλύτερο μέρος της Τουρκίας και σε 

ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική, δεν υπάρχουν πληθυσμοί 

αναπαραγωγής, παρά μόνον διαχειμάζοντες. Οι περιοχές εξάπλωσης φθάνουν προς 

ανατολάς μέχρι την Ιαπωνία και προς τα νοτιοδυτικά μέχρι και τη Μαλαισία, ενώ η 

διαχείμαση γίνεται μέχρι και τη Νότια Αφρική. 

Στην Ελλάδα είναι μόνιμος κάτοικος (επιδημητικός) και φωλιάζει σε σχετικά 

ικανοποιητικούς αριθμούς, αλλά υπάρχουν και πληθυσμοί άλλων υποειδών που, 

είτε έρχονται να ξεχειμωνιάσουν, είτε περνάνε από τη χώρα κατά τις δύο 

μεταναστεύσεις. 

Οι πληθυσμοί της Ευρώπης είναι, ανάλογα με την περιοχή, είτε μόνιμοι, είτε μερικώς 

αποδημητικοί, παραμένοντας όλο το χρόνο στους τόπους αναπαραγωγής, ή κοντά 

σε αυτούς. Ένα μεγάλο μέρος των ατόμων της Κεντρικής Ευρώπης απομακρύνεται 

λιγότερο από 50 χλμ. από τις φωλιές. Αντίθετα, οι Σκανδιναβικές γερακίνες είναι 

κατά κύριο λόγο μεταναστευτικά πουλιά, με τις περιοχές διαχείμασης να 

εκτείνονται από τη νότια Σουηδία, τη Δανία και τη Γερμανία, μέχρι τις Κάτω Χώρες, 

το Βέλγιο και τη Γαλλία. Η μεγαλύτερη απόσταση που καταγράφηκε, ήταν από μία 

δακτυλιωμένη γερακίνα από τη βόρεια Σουηδία που βρέθηκε 6335 χιλιόμετρα 

μακριά, στο Τόγκο της δυτικής Αφρικής. 

Η φθινοπωρινή μετανάστευση ξεκινά τον Αύγουστο, κορυφώνεται στα μέσα 

Οκτωβρίου και τελειώνει το Νοέμβριο. Η εαρινή εξαρτάται από τη διάρκεια του 

χειμώνα, αρχίζει συνήθως το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο και τελειώνει κατά το 
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δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.  

Η γερακίνα κατοικεί κυρίως σε μικρά δάση με παρακείμενα ανοικτά τοπία όπως 

λιβάδια, θαμνότοπους και καλλιέργειες, για να μπορεί να αναζητά την τροφή της. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να βρεθεί σε υγρότοπους και βαλτώδεις 

περιοχές, ενώ ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο συχνάζει σε ακτές και λοφοπλαγιές, 

ανεξαρτήτως εποχής. H παρουσία της σε υψόμετρο 1000 μέτρων και πάνω, από την 

επιφάνεια της θάλασσας, είναι σπάνια. Συχνά, γερακίνες μπορεί να παρατηρηθούν 

να κάθονται σε στύλους, κατά μήκος των εθνικών οδών, απ’όπου εποπτεύουν το 

χώρο. Πιο σπάνια συχνάζουν στο εσωτερικό των πυκνών δασών, ή στις στενές 

λωρίδες στα όρια μεταξύ των ξέφωτων και των συστάδων από δένδρα. Δεν είναι 

σπάνιο να συχνάζουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές και, ιδιαίτερα στη Γερμανία, 

έχουν καταγραφεί επιτυχημένες αναπαραγωγές σε συστοιχίες από λεύκες κοντά σε 

αγροκτήματα, ή κοντά σε αστικές περιοχές. 

Η γερακίνα είναι ένα μεσαίου μεγέθους, στιβαρό αρπακτικό με εξαιρετικά ποικίλο 

χρωματισμό στο πτέρωμα που, κυμαίνεται από σχεδόν άσπρο μέχρι σχεδόν μαύρο, 

με όλους τους ενδιάμεσους συνδυασμούς.  

Η γερακίνα, αρκετές φορές, δύσκολα ξεχωρίζει στην παρατήρηση πεδίου από άλλα, 

παραπλησίου μεγέθους αρπακτικά, λόγω αυτής της ποικιλομορφίας στον 

χρωματισμό της. Για παράδειγμα, ο σφηκιάρης, ιδιαίτερα στις βόρειες ευρωπαϊκές 

περιοχές, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και μάλιστα, φαίνεται να μιμείται τους 

χρωματισμούς της γερακίνας για να προστατεύεται ως ένα βαθμό από τις επιθέσεις 

των διπλοσάινων. Τα νεαρά άτομα, πολύ δύσκολα ξεχωρίζουν από τα ενήλικα. 

Το ράμφος είναι μαύρο και ανοιχτότερο προς το κεφάλι. Τα άπτερα μέρη του 

σώματος (πόδια και κήρωμα) είναι κίτρινα, αλλά στους νεοσσούς που έχουν 

πρόσφατα εκκολαφθεί, είναι απαλά ροζ. Η ίριδα έχει κι αυτή μεταβλητό 

χρωματισμό, από γκρι, έως γκρι-καφέ, σπάνια φωτεινό ή κιτρινωπό και έχει σχέση 

με το γενικό χρωματισμό του φτερώματος. Τα νύχια είναι σε όλες τις μορφές, 

ανάλογα με το χρωματισμό φτερώματος, φωτεινότερα ή σκουρότερα.  

Η κύρια τροφή της γερακίνας είναι τα μικρά θηλαστικά και, στην Ευρώπη, κυρίως 

ποντίκια (εξ’ου και το κυριότερο παρωνύμιό της στην Ελλάδα). Συλλαμβάνει επίσης 

πουλιά, ως επί το πλείστον μικρού μεγέθους, ερπετά (όπως σαύρες), σκουλήκια, 

νερόφιδα και αμφίβια, ως επί το πλείστον βατράχους και φρύνους. Τα έντομα και οι 

προνύμφες τους, μπορούν εν μέρει να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο από τα 

λάφυρα, αλλά και θνησιμαία, σπανιότερα. Ψάρια έχουν επίσης αλιευθεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις, συνήθως νεκρά ή αλλοιωμένα. Το ίδιο ισχύει και για 

μεγαλύτερα πουλιά, όπως τα περιστέρια, που είναι τραυματισμένα ή ήδη νεκρά, ή 

τα κλέβει από άλλα αρπακτικά. 

Από την ηλικία των δύο έως τριών ετών οι γερακίνες είναι σεξουαλικά ώριμες, όπως 

προσδιορίζεται από την παρατήρηση ατόμων στην Ουαλία. Συνήθως ζευγαρώνουν 

εφ’όρου ζωής, με την αναπαραγωγική περίοδο να ξεκινάει στην Ευρώπη από τα 

μέσα Μαρτίου, αλλά συνηθέστερα πραγματοποιείται τον Απρίλιο. 
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Η φωλιά κατασκευάζεται πάνω σε δένδρα, αλλά σε ανοικτές περιοχές μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν βράχια, ενώ πολύ σπάνια κατασκευάζεται στο έδαφος. Η φωλιά 

επαναχρησιμοποιείται κάθε χρόνο, αλλά μπορεί και να αλλάζει η θέση της. Είναι μία 

σχετικά ογκώδης κατασκευή από ξερόκλαδα, επιστρωμένη με μικρότερα κλαδιά, 

φυλλοφόρους κλάδους, γρασίδι ή και φύκια. 

Η γέννα αποτελείται από 2-3 αυγά, αλλά έχουν παρατηρηθεί και 1 ή 4 αυγά.  

Εναποτίθενται σε διαστήματα 2-3 ημερών, περί τα μέσα Απριλίου. Η επώαση 

πραγματοποιείται κυρίως από το θηλυκό, με τη συμμετοχή του αρσενικού κατά 

διαστήματα και διαρκεί 33-35 ημέρες, αλλά εάν τα αυγά είναι περισσότερα μπορεί 

να φθάσει και τις 42 ημέρες. 

Οι νεοσσοί διαφέρουν σε μέγεθος και, ο μικρότερος συνήθως πεθαίνει. Το θηλυκό 

παραμένει πολύ κοντά και σιτίζει για 8-12 ημέρες, με το αρσενικό να προμηθεύει 

τροφή. Μετά κυνηγάνε και οι δύο γονείς, αλλά και πάλι σιτίζει το θηλυκό. 

Το πρώτο φτέρωμα ξεκινάει να βγαίνει από την 7η ημέρα και ολοκληρώνεται στις 

12-30 ημέρες. Οι νεοσσοί αρχίζουν να σιτίζονται μόνοι τους μετά από τον πρώτο 

μήνα και πετάνε στις 40-45 ημέρες. Το 49% των νεαρών επιβιώνει μέχρι τον 1ο 

χρόνο, το 68% μέχρι τον 2ο, και το 71% μέχρι τον 3ο χρόνο. Από εκεί και πέρα, η 

επιβίωση αυξάνει σημαντικά και φθάνει το 81%. 

Η κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού είναι, γενικά, καλή και σταθερή, 

πιστοποιώντας τη θέση της γερακίνας, ως ένα επιτυχημένο αρπακτικό. Η γερακίνα 

θεωρείται σήμερα ότι δεν διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο, με τις απώλειες να 

συμβαίνουν ειδικά στις περιοχές μετανάστευσης και διαχείμασης. Στα ατυχήματα, 

ένα μεγάλο ποσοστό των θανάτων προέρχεται από σύγκρουση στους δρόμους και 

τις σιδηροδρομικές γραμμές ή στις γραμμές μεταφοράς ενέργειας.  

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) και τα 3 άτομα που παρατηρήθηκαν κατά 

τις επιτόπιες καταγραφές πεδίου, εντοπίστηκαν στις παρυφές του γηπέδου 

της εγκατάστασης. Παρατηρήθηκαν στην φθινοπωρινή περίοδο και στην 

χειμωνιάτικη, να εκτελούν πλανάρισμα και πάνω σε βράχο. 
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13. Buteo rufinus (Αετογερακίνα) με 3 άτομα – Είδος Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

[Πηγή: Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών 

Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Παραδοτέο 8: Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών, και 

ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2009] 

 

Buteo rufinus 

 

Κοινό όνομα: Αετογερακίνα 

Καθεστώς 
Παρουσίας: 

Επιδημητικό είδος 

Γεωγραφική κατανομή και πληθυσμιακή κατάσταση 
στον Ελλαδικό χώρο 

Πληθυσμός: 

Αναπαραγωγή: Από 200 έως 300 ζεύγη 

Κατανομή Η Αετογερακίνα εξαπλώνεται 
κυρίως στην νότια Ελλάδα 
(ανατολική Στερεά) τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου αλλά και 
ορισμένες περιοχές στην βόρειο 
Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη). 

 

Οικολογικές Απαιτήσεις 

Αναπαραγωγή 

Ενδιαίτημα 

αναπαραγωγής: 

Η Αετογερακίνα φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα 

όρια δασικών συστάδων αλλά κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με 

βραχώδεις σχηματισμούς 

Τροφική 

οικολογία:: 

Η Αετογερακίνα είναι αρπακτικό των ανοιχτών εκτάσεων με χέρσα 

εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει 

στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση όπου 

τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με πουλιά. 

Θήρευση: Αναφέρεται θηρευτική πίεση από τον Μπούφο (Bubo bubo) σε 

ορισμένες επικράτειες 

Σύνοψη κρίσιμων παραμέτρων 

 Ώριμα δέντρα και μωσαϊκό βιοτόπων με πολλούς οικότοπους για την 

γερακίνα και απότομα βράχια και χέρσα εδάφη ή ξηρά στεπώδη 
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λιβάδια για την Αετογερακίνα. 

Κυριότερα ενδιαιτήματα που στηρίζουν το είδος 

Ενδιαιτήματα: 272 Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια 

295 Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές 

302 Χέρσα εδάφη 

821 Εσωτερικοί κρημνοί 

 

Απειλές 

Απειλές στο 

ενδιαίτημα 

αναπαραγωγής: 

Η τουριστική ανάπτυξη των νησιών και η όχληση αποτελούν τις 

σοβαρότερες απειλές για τις θέσεις αναπαραγωγής της 

Αετογερακίνας. 

Απειλές στο 

ενδιαίτημα 

τροφοληψίας: 

Η καταστροφή των δασικών ξέφωτων, η εντατικοποίηση της 

γεωργίας και η μεταβολή των χρήσεων γης των χέρσων ανοιχτών 

εκτάσεων που αποδίδονται στην γεωργία ή την οικιστική ανάπτυξη 

είναι βασικές αιτίες υποβάθμισης του βιοτόπου τροφοληψίας της 

Αετογερακίνας. Επίσης η μετατροπή χορτολιβαδικών εκτάσεων σε 

αροτραίες καλλιέργειες ή των ξηρών στεπωδών λιβαδιών σε 

αρδευόμενες μονοκαλλιέργειες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις 

περιοχές κυνηγίου του είδους 

Σύνοψη κρίσιμων παραμέτρων 

 Η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη καθώς και οι αλλαγές χρήσεων 

γης των χορτολιβαδικών εκτάσεων και των ξηρών, χέρσων εδαφών. 

Κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το είδος 

Απειλές: 103 Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες, 

ελαιώνες κλπ) 

201 Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίρετη 

203 Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδα, 

κατασκηνώσεις) 

705 Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων 

γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης 
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Προτεινόμενα μέτρα διατήρησης του είδους 

Γενικά Μέτρα που ευνοούν όλα τα είδη 

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη 

χαρακτηρισμού (FRVs) 

M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομήςκαι κρίσιμων ενδιαιτημάτων  

M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού  

M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού 

Διαχειριστικά Μέτρα 

M03 Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή 

χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων 

M06 Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων 

M07 Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις 

ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές 

M08 Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης 

M09 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ 

M11 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη 

βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου 

M12 Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων 

M14 Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο 
πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων 
προβληματικών ειδών 
 

M15 Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών 

για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού 

M16 Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας 

Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) 

M17 Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 

(ΥΦΑ) 

M18 Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων 

M19 Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής 
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Το ανωτέρω είδος συμπεριλαμβάνεται στα Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, το 

οποίο παρατηρήθηκε στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ). 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκαν 3 άτομα κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου, εκ των οποίων 1 άτομο παρατηρήθηκε εντός 

του γηπέδου της εγκατάστασης (θέση 1.EG) και τα υπόλοιπα 2 

παρατηρήθηκαν στην θέση παρατήρησης που βρίσκεται περίπου 250 μ. 

βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης (θέση 2 Σ.Π) κατά τις φθινοπωρινές και 

χειμερινές παρατηρήσεις να εκτελούν πλανάρισμα και ενεργητική πτήση 

είτε να βρίσκονται σε θάμνο. 
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14. Ευρωπαϊκο Κιρκινέζι (Falco naumanni) με 1 άτομο - Είδος Χαρακτηρισμού 

της ΖΕΠ 

[Πηγή: Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών 

Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Παραδοτέο 8: Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών, και 

ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2009] 

Falco naumanni 

 

Κοινό όνομα: Κιρκινέζι 

Καθεστώς 
Παρουσίας: 

Καλοκαιρινός επισκέπτης, 
Περαστικός επισκέπτης 

Γεωγραφική κατανομή και πληθυσμιακή 
κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο 

Πληθυσμός: 

Αναπαραγωγή: Από 2.000 έως 3.480 
ζεύγη 

Κατανομή:  Το Κικρκινέζι συναντάται 
κυρίως στην κεντρική και 
δυτική Ελλάδα (Ήπειρο, 
Θεσσαλία, Στερεά) 
συνήθως σε οικισμούς 
κοντά σε μεγάλες πεδινές 
εκτάσεις. 

 

Οικολογικές Απαιτήσεις 

Αναπαραγωγή 

Ενδιαίτημα 

αναπαραγωγής: 

Το Κιρκινέζι είναι αμιγώς αποικιακό είδος και φωλιάζει σε χωριά και 

οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα 

σε ρωγμές ή κάτω από τις στέγες. 

Τροφική 

οικολογία: 

Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και 

χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε 

αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα. 

Θήρευση: Τα κορακοειδή θεωρούνται θηρευτές των αυγών και των νεοσσών 

του Κιρκινεζιού 

Σύνοψη κρίσιμων παραμέτρων 
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 Η ύπαρξη βραχωδών εξάρσεων και παλιών σπιτιών και οι ανοιχτές 

εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση ή χέρσα εδάφη και μη- αρδευόμενες 

καλλιέργειες. 

Κυριότερα ενδιαιτήματα που στηρίζουν το είδος 

Ενδιαιτήματα: 267 Ξηρά, πυριτικά λιβάδια 

296 Καλλιεργούμενη γη 

300 Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές 

302 Χέρσα εδάφη 

 

Απειλές 

Απειλές στο 

ενδιαίτημα 

αναπαραγωγής: 

Η αστικοποίηση με την ανακαίνιση παλιών κτιρίων ή την 

καταστροφή των παλιών σπιτιών είναι η σοβαρότερη απειλή για το 

Κιρκινέζι 

Απειλές στο 

ενδιαίτημα 

τροφοληψίας: 

Η εντατικοποίηση και εκβιομηχάνιση της γεωργίας σε συνδυασμό με 

την εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων απειλούν και τα δύο είδη. 

Επίσης η εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών και 

κτηνοτροφικών πρακτικών και η δάσωση των λιβαδιών έχουν ως 

αποτέλεσμα την απώλεια ή υποβάθμιση του βιοτόπου κυνηγίου. 

Ειδικότερα, η μετατροπή των ξηρικών καλλιεργειών (κυρίως των 

σιτηρών) σε αρδευόμενες μονοκαλλιέργειες έχουν καταστρεπτικά 

αποτελέσματα για το είδος. 

Σύνοψη κρίσιμων παραμέτρων 

 Η καταστροφή των παλιών σπιτιών και η εντατικοποίηση της 

γεωργίας. 

Κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το είδος 

Απειλές: 102 Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών 

201 Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίρετη 

705 Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων 

γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης 
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Προτεινόμενα μέτρα διατήρησης του είδους 

Γενικά Μέτρα που ευνοούν όλα τα είδη 

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη 

χαρακτηρισμού (FRVs) 

M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων  

M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού  

M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού 

Διαχειριστικά Μέτρα 

M03 Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή 

χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων 

M06 Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων 

M07 Ίδρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις 

ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές 

M09 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ 

M11 Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη 

βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου 

M15 Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών 

για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού 

M16 Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας 

Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) 

M17 Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 

(ΥΦΑ) 

M18 Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων 

 

Το ανωτέρω είδος συμπεριλαμβάνεται στα Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, το 

οποίο παρατηρήθηκε στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ). 

Στην περιοχή έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) συνολικά παρατηρήθηκε 1 άτομο κατά τις 

επιτόπιες καταγραφές πεδίου, στις παρυφές του γηπέδου της εγκατάστασης 

(θέση 1.EG) κατά τις ανοιξιάτικες παρατηρήσεις σε καλώδια. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι βάσει της Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 43231/1054 (ΦΕΚ 

3761/Β/27-10-2017) έχει εγκριθεί το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) για 

το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο. 
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Σκοπός του ΠΣΔ για το Κιρκινέζι, είναι η βελτίωση του καθεστώτος του 
Κιρκινεζιού κατά μια βαθμίδα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων 
ζώων της Ελλάδας (από την κατηγορία ΤΡΩΤΟ (VU) στην κατηγορία ΣΧΕΔΟΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ (NT)), μέσα στην πενταετία εφαρμογής του. 
 
Στόχοιτου ΠΣΔ: 
α) η εξασφάλιση θετικής πληθυσμιακής τάσης του αναπαραγόμενου πληθυσμού 
του είδους στην Θεσσαλία, μέσω της άμεσης εφαρμογής μέτρων βελτίωσης των 
ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του είδους στα αγροτικά οικοσυστήματα και 
β) η διατήρησητης υφιστάμενης κατανομής του είδους και αποκατάσταση της 
ιστορικής του κατανομής στην περιοχή, μέσω της διατήρησης κατάλληλων 
ενδιαιτημάτων και της ενδυνάμωσης κατακερματισμένων υποπληθυσμών του. 
 
Ειδικότερα οι στόχοι του ΠΣΔ περιλαμβάνονται στις παρακάτω δέσμες 
μέτρων: 
 

❖Διασφάλιση της διατήρησης των αποικιών και κρίσιμων ενδιαιτημάτων 
του είδους 

Περιλαμβάνουν θεσμικά, διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν 
την αποτελεσματική προστασία των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους. Η δράση 
αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της διατήρησης και παρακολούθησης των αποικιών 
και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους. 

❖Πληθυσμιακή διατήρηση στο αστικό περιβάλλον 

Οι διαχειριστικές δράσεις σε πρώτη φάση θα στοχεύουν σε σημαντικούς για το 
είδος οικισμούς που φιλοξενούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 2% του Θεσσαλικού 
πληθυσμού ή όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις του είδους (περιοχές 
Προτεραιότητας I) και σε δεύτερη φάση σε αποικίες εντός διαδρόμων επικοινωνίας 
μεταξύ διαφορετικών υποπληθυσμών του είδους, καθώς και σε αποικίες με χαμηλό 
πληθυσμό και με μέτρια ή μεγάλη απομόνωση (περιοχές Προτεραιότητας II). 

❖Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα 

Σχεδιασμός και εφαρμογή στοχευμένου στο Κιρκινέζι αγροπεριβαλλοντικού μέτρου, 
για το Θεσσαλικό κάμπο, με έμφαση αρχικά στην εφαρμογή τους σε αγροτικές 
περιοχές που γειτονεύουν με τις σημαντικότερες αποικίες του είδους 
(Προτεραιότητας I) και στη συνέχεια σταδιακή επέκταση στις υπόλοιπες περιοχές 
της Θεσσαλίας, όπου φωλιάζει το είδος (Προτεραιότητας II). 

❖Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

Με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινωνικών 
ομάδων που σχετίζονται άμεσα με τα ενδιαιτήματα που χρησιμοποιεί το Κιρκινέζι, 
προβλέπεται η συνέχιση της υλοποίησης της συντονισμένης εκστρατείας 
ενημέρωσης του προγράμματος LIFE11 ΝΑΤ/ GR/001011 για την προβολή της 
οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας του Κιρκινεζιού, τις απειλές που 
αντιμετωπίζει, των δράσεων και μέτρων για την διατήρησή του, καθώς και των 
τρόπων με τους οποίους η κάθε κοινωνική ομάδα θα συμβάλει στη διατήρηση του 
είδους. 
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❖Έρευνα και παρακολούθηση 

Η έρευνα της οικολογίας και της κατάστασης διατήρησης του Κιρκινεζιού καθώς 
και η παρακολούθηση επιλεγμένων σημαντικών αποικιών και ενδιαιτημάτων του 
είδους στη Θεσσαλία, είναι αναγκαίες για την συλλογή πληροφοριών που είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική εφαρμογή – περιοδική αναπροσαρμογή των 
δράσεων διατήρησης. 

Πεδίο Εφαρμογής 
Περιοχές Εφαρμογής: Οι περιοχές εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Δράσης 
βρίσκονται στο Θεσσαλικό κάμπο και είναι κατά κύριο λόγο οι εκτάσεις 
Προτεραιότητας I και II που περιλαμβάνονται στις πέντε Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000: 

• Περιοχή Θεσσαλικού κάμπου (GR1420011), Όρος Μαυροβούνι (GR1420006), 

• Περιοχή ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας (GR1430007), 

• Περιοχή Τυρνάβου (GR1420013) και 

• Περιοχή Φαρσάλων (GR1420012) 

 

Χάρτης κατανομής των περιοχών Προτεραιότητας Ι και Προτεραιότητας ΙΙ 

εφαρμογής δράσεων και μέτρων διατήρησης του Κιρκινεζιού 

Σημειώνεται ότι, βάσει του ανωτέρω Χάρτη κατανομής, η περιοχή του έργου 

εντάσσεται μόνο στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και δεν εμπίπτει στις 

περιοχές Προτεραιότητας Ι και Προτεραιότητας ΙΙ εφαρμογής δράσεων και 

μέτρων διατήρησης του Κιρκινεζιού. 

Θέση του έργου 
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6. ∆ΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

  

Οι πιθανές επιπτώσεις από το έργο αναλύονται σε φάση κατασκευής του έργου 

και φάση λειτουργίας του έργου στο σύνολο του. Ως περιβαλλοντική 

επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή αντίστοιχα η 

μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) 

που επικρατούν σε μια περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή 

αρνητική, (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα του 

περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή παροδική και άμεση ή 

έμμεση. 

(Α) Φάση κατασκευής 

Στη φάση κατασκευής το μέγεθος της επίπτωσης από την καταλαμβανόμενη 

έκταση εξετάζεται ως προς: έκταση και είδος, διάρκεια επίπτωσης, απώλεια ή 

κατακερματισμός τύπων οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας, μεταβολές στο 

υδρολογικό δίκτυο.  

Ως προς το μέγεθος της επίπτωσης στα είδη εξετάζονται: απώλεια ή 

κατακερματισμός βιότοπων και ειδών ορνιθοπανίδας, ευπάθεια ειδών ως 

προς την μεταβολή, οχλήσεις λόγω θορύβου, σκόνης, αποβλήτων, 

δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική κατάσταση.  

Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων όπως 

αναλύθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής του έργου και έχουν 

αναλυτικά παρατεθεί στα σχέδια που συνοδεύουν την Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, παράρτημα της οποίας αποτελεί η παρούσα ΕΟΑ, προκύπτει ότι ο 

προτεινόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός συνολικής ισχύος 10 MW θα αποτελείται 

από 463 συστοιχίες, που η κάθε μια θα περιλαμβάνει 56 φωτοβολταϊκά στοιχεία  

(δηλαδή συνολικά 25.928 φωτοβολταϊκά στοιχεία), τύπου Q PEAK DUO L G5.2 

ονομαστικής μέγιστης ισχύος 385 Wp τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 

Έτσι, η συνολική ονομαστική μέγιστη ισχύς θα είναι  25.928 x 385= 9.982.280  Wp 

(9,982 KWp). Επιπλέον, για τις ανάγκες τοποθέτησης των κομβικών λειτουργικών 

στοιχείων (αντιστροφέων, μετασχηματιστών, οργάνων ελέγχου) όπως 

προαναφέρθηκε θα εγκατασταθούν δύο (2) συγκροτήματα κέντρων ελέγχου- 

μετατροπέων ισχύος (medium voltage compact skid) PVS-175 του οίκου ABB, 

διαστάσεων 5,7 Χ 2,15 Χ 2,5 m (ΜxΠxΥ) τα οποία θα περιλαμβάνουν ειδικότερα 

τους ακόλουθους χώρους μηχανημάτων:  

� Χώρο χαμηλής τάσης εισόδου των αντιστροφέων Χ.Τ. (inverters),   

διαστάσεων 1,5 x 2,15 x 2.5 m (ΜxΠxΥ).  
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� Χώρο μετασχηματιστή τάσης (Μ/Σ) ονομαστικής ισχύος 10/12.5 ΜVA για 

την ανύψωση στην μέση τάση (20KV), διαστάσεων 2,8 x 2,15 x2,0 m 

(ΜxΠxΥ). 

� Χώρο διακοπτών μέσης τάσης (Μ.Τ.), διαστάσεων 1,4 x 2.15 x2, 5m 

(ΜxΠxΥ). 

 

Η έκταση που θα καταληφθεί αποτελεί καλλιεργούμενη έκταση αλλά είναι μη 

αρδεύσιμη αρόσιμη γη. Στην ευρύτερη περιοχή απαντάται σκληροφυλλική βλάστηση 

και φυσικοί βοσκότοποι.  

Στο γήπεδο που θα εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός δεν υφίστανται κτίρια ή 

άλλες εγκαταστάσεις. Αρχικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του 

χώρου, ώστε να προετοιμαστεί για την εγκατάσταση των συστοιχειών 

φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η τοποθέτηση των συστοιχειών θα γίνει με τη χρήση του 

συστήματος στήριξης EXALCO SUNERGY από  αλουμίνιο EN-AW -6063-T6 (AIMgSi 05 

F22). Πρόκειται για βάση στήριξης για φωτοβολταϊκά πάρκα η οποία απλώς 

στερεώνεται στο έδαφος (πασαλόμπηξη). Η υφιστάμενη διαμόρφωση του εδάφους 

είναι εξαιρετικά ομαλή και απαιτεί ελάχιστες εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους., Το 

σύνολο των μικρών ποσοτήτων εκσκαφών θα επαναχρησιμοποιηθεί εντός του 

γηπέδου και δεν αναμένεται η απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών. 

Κατά τη φάση κατασκευής ενδέχεται να επηρεαστούν σε μικρή κλίμακα (έως 50 μ. το 

ανώτερο) οι γύρω εκτάσεις φυσικής βλάστησης, από σκόνη λόγω των εκσκαφών. Οι 

επιπτώσεις αυτές όμως είναι μικρής έντασης και αναστρέψιμες με την ολοκλήρωση 

των κατασκευών. 

Στα όρια του γηπέδου διέρχεται χωματοστρωμένη οδός, οπότε δεν απαιτείται η 

διάνοιξη νέας οδού για την εξασφάλιση πρόσβασης στο γήπεδο.  

Το έργο δεν παρεμβάλλεται ή επηρεάζει υδατόρεμα ή υδατοσυλλογή.  

Από τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας, η 

έκταση όπου προβλέπεται η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου δεν 

αποτελεί ενδιαίτημα (φωλιάσματος, κουρνιάσματος) σπάνιων ή 

προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας. Ας σημειωθεί ότι η γειτνιάζουσα στο χώρο 

αυτό έκταση έχει χαρακτήρα – χρήσεις αρόσιμης, καλλιεργήσιμης και κτηνοτροφικής 

γης. 

Κατά τη φάση κατασκευής στη γύρω από το έργο περιοχή μπορεί να δημιουργηθεί 

μικρής έντασης όχληση λόγω θορύβου και σκόνης σε εδαφόβια είδη όπως τα είδη 

Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea), (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι (Sturnus vulgaris), (Κοινός) 

Κότσυφας (Turdus merula), (Κοινή), Κουρούνα (Corvus corone) κ.λ.π.  

Τα είδη αυτά εντοπίσθηκαν κυρίως σε απόσταση πέραν των 200 μ. – 400 μ. και 

μεγαλύτερη των 50 μ. που αναμένεται να επηρεασθεί από την εξάπλωση της σκόνης 

και του θορύβου από τη θέση του έργου. Επισημαίνεται ότι η όχληση λόγω θορύβου 

είναι εντονότερη κατά την περίοδο αναπαραγωγής ενώ εκτός αναπαραγωγικής 
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περιόδου, η ευαισθησία των πτηνών είναι χαμηλή. Όμως σε περιμετρική ζώνη 1000 μ. 

από το έργο δεν καταγράφηκε καμία φωλεοποίηση για κανένα από τα καταγραφέντα 

είδη. Με βάση τα προαναφερθέντα εκτιμάται ότι δεν θα επηρεασθεί κανένα από τα 

είδη αυτά ούτε στην περίοδο αναπαραγωγής που πιθανόν να γίνεται σε πιο 

απομακρυσμένες περιοχές. 

Σε κάθε περίπτωση, λόγω του μικρού μεγέθους του έργου, οι εργασίες κατασκευής θα 

είναι μικρής διάρκειας και συνεπώς μετά την περάτωση των εργασιών, την 

απομάκρυνση των εργοταξιακών διατάξεων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

χώρου, θα παύσουν οι οχλήσεις και θα είναι δυνατή η επαναφορά της κατάστασης. 

Συμπερασματικά, βάσει όσων αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι η ευαισθησία 

της περιοχής είναι Χαμηλή και οι όποιες επιπτώσεις στα είδη κατά τη φάση 

κατασκευής θα είναι χρονικά και χωρικά περιορισμένες.  

 

(Β) Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν θα δημιουργηθούν ούτε και αναμένονται 

επιπτώσεις στα είδη οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας.  

• Σύμφωνα με την ανάλυση που έχει γίνει στην Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, στο Παράρτημα της οποίας εντάσσεται η παρούσα μελέτη Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στη 

φάση της κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας του έργου είναι μικρής 

σημασίας και έκτασης και αντιμετωπίσιμες με υφιστάμενες τεχνολογίες και 

μέτρα. 

• Στη φάση της λειτουργίας ουσιαστικά δεν υφίστανται κανενός είδους 

περιβαλλοντικές οχλήσεις. Ως έργο ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ βελτιώνει 

θετικά το ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα στα 

οποία αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα αέρια του θερμοκηπίου. 

• Με βάση τα παραπάνω το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απόλυτα συμφέρον από 

περιβαλλοντικής απόψεως, όχι μόνο γιατί οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις 

είναι μικρής έως αμελητέας έκτασης και σημασίας, αλλά και γιατί συνεισφέρει 

στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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(Γ) Κατωτέρω αναφέρονται οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου  

 

Γ.1) Αέρια Απόβλητα 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 

προκαλέσει επιπτώσεις στο περιβάλλον από αέρια ρύπανση διότι από τη φύση 

της λειτουργίας του έργου δεν υπάρχουν πηγές αερίων αποβλήτων.  

Από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και από την λειτουργία του 

δεν θα προκύψουν: 

α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, διότι δεν υπάρχουν εκπομπές αερίων αποβλήτων.  

β) δυσάρεστες οσμές.  

γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή 

οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση, διότι η 

δραστηριότητα δεν χρησιμοποιεί μεθόδους ή εξοπλισμούς που επιφέρουν τέτοιου 

είδους αλλαγές. 

Συμπερασματικά, η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία 

του δεν θα προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με τις 

εκπομπές δυσάρεστων οσμών ή αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή 

της θερμοκρασίας, ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγάλη 

έκταση που θα μπορέσει να προκαλέσει επίπτωση στη χλωρίδα, την πανίδα και 

την ορνιθοπανίδα της περιοχής. 

 

Γ.2) Υγρά απόβλητα 

Από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και από την λειτουργία του 

δεν αναμένεται να προκληθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον από υγρά απόβλητα.  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου αναμένεται να παράγονται αστικά λύματα 

ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό του 

εργοταξίου. Δεδομένης της ποιότητας και της ποσότητας των ανθρωπογενών 

λυμάτων κατά τη φάση της κατασκευής, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη 

χρήση χημικών WC, μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια ότι δεν θα υπάρξει 

ουσιαστικά καμία επίπτωση στο περιβάλλον. 

Σημειώνεται ότι, η παραγωγική διεργασία δεν απαιτεί τη χρήση νερού, παρά μόνο 

για την περιοδική πλύση των επιφανειών των φωτοβολταϊκών στοιχείων για τον 

καθαρισμό τους από σκόνη και φυσικές ακαθαρσίες. 

Από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να προκληθεί 

υδάτινη επιβάρυνση από τα υγρά απόβλητα, διότι λόγω της διαχείρισης που θα 

εφαρμόζει ο φορέας, δεν αναμένεται να προκληθεί επίπτωση στη χλωρίδα, την 
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πανίδα και την ορνιθοπανίδα της περιοχής.  

 

Γ.3) Έδαφος 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 

προκαλέσει επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής. 

Συγκεκριμένα, δεν αναμένεται να προκληθούν: 

• Ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των 

πετρωμάτων 

• Διασπάσεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους 

• Αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας 

του εδάφους 

• Καταστροφή ή αλλαγή μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού 

• Αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό. 

Συνεπώς η κατασκευή καθώς και η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα 

επιφέρει αλλαγή στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 

ευρύτερης περιοχής που μπορεί να προκαλέσουν επίπτωση στη χλωρίδα, την 

πανίδα και την ορνιθοπανίδα της περιοχής. 

 

Γ.4) Οχλήσεις 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν 

αναμένεται να προκαλέσει κανενός είδους όχληση, διότι το είδος του έργου 

προβλέπει μηδαμινές οχλήσεις. 

Κατά τη λειτουργία του έργου αναμένεται να απαιτηθούν 2 άτομα, 1 σε εργασίες 

γενικών καθηκόντων με περιοδική παρουσία στο χώρο της εγκατάστασης και 1 

στις διοικητικές λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πρέπει να τονισθεί ότι δεν προβλέπεται η χρήση οχλουσών μηχανημάτων στο 

έργο, καθ’ όλη την λειτουργική διαδικασία. Επιπλέον, το προσωπικό των 

εγκαταστάσεων δεν θα ενοχλεί και δεν θα έρχεται σε επαφή με την άγρια πανίδα 

της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της ορνιθοπανίδας. Υπάρχει συνύπαρξη των 

ενδιαιτημάτων της περιοχής και δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις.  

 

Γ.5) Επίδραση στην Βιοποικιλότητα της παρακείμενης χερσαίας περιοχής 

• Χλωρίδα 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 
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προκαλέσει επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής.  

Συγκεκριμένα, δεν αναμένεται να προκληθούν:  

i) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών 

(περιλαμβανομένων και δέντρων, θάμνων κ.λπ.). 

ii) μείωση αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών 

φυτών και ειδών ορνιθοπανίδας,  

iii) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 

φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών, διότι δεν προβλέπεται 

οποιαδήποτε άμεση παρέμβαση ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των 

υπαρχόντων ειδών ή εισαγωγή άλλων ειδών φυτών.  

iv) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας, διότι πρόκειται για 

εγκαταστάσεις που δεν θα βρίσκονται εγκατεστημένες σε εκτάσεις που 

προορίζονται για καλλιέργεια.  

• Πανίδα 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν 

αναμένεται να προκαλέσει επιπτώσεις στη πανίδα και την ορνιθοπανίδα της 

περιοχής.  

Συγκεκριμένα, δεν αναμένεται να προκληθούν:  

i) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό των ειδών ορνιθοπανίδας.  

ii) μείωση αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών 

ζώων και της ορνιθοπανίδας, διότι το έργο είναι μικρής έκτασης και δεν προβλέπει 

τέτοιου είδους μεταβολές και αλλοιώσεις. 

iii) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας 

ή των μετακινήσεων των ζώων και της ορνιθοπανίδας, διότι δεν προβλέπεται 

καμία ενέργεια ή παρεμπόδιση μετακίνησης ζωικών ειδών. 

iv) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων αγρίων ζώων και 

της ορνιθοπανίδας, διότι οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν με 

σωστή περιβαλλοντική διαχείριση, στο πλαίσιο της θεωρίας της Αειφόρου 

Ανάπτυξης, και δεν αναμένεται να προκαλέσουν χειροτέρευση ή επιβάρυνση του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Επίσης: 

Εντός του γηπέδου του έργου δεν υπάρχουν φωλιές, ούτε και περιοχές 

ανάπαυσης. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν καταγράφονται 

φωλιές, περιοχές τροφοληψίας οπότε δεν προκαλούνται οχλήσεις στις πτητικές 

τους συνήθειες. 

Από τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να παρενοχληθούν οι πτητικές 

συνήθειες των πουλιών. 

Από τη λειτουργία του εργου, δεν αναμένεται να προκληθεί θανάτωση 
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ορνιθοπανίδας λόγω πρόσκρουσης, διότι λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής 

οι πτήσεις είναι είτε από χαμηλά προς τα πάνω προκειμένου να υπερβούν ορεινό 

όγκο και λοφώδεις εκτάσεις, είτε από ψηλά προς τις εγκαταστάσεις ή στην γύρω 

περιοχή, για τροφοληψία ή ξεκούραση συνεπώς ο κίνδυνος πρόσκρουσης είναι 

μηδενικός. 

 

• Επιπτώσεις στους άγριους πληθυσμούς 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 

προκαλέσει επιπτώσεις στους άγριους πληθυσμούς. 

 

• Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 

προκαλέσει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. 

Επίσης, δεν αναμένεται, να προκληθούν κίνδυνοι για την βιοποικιλότητα που 

προκύπτουν όταν ένας ειδικός τύπος ενδιαιτήματος (σπάνιο, ενδημικό ή 

υποστηρικτικό ενός απειλούμενου είδους ή ενδιαίτημα-κλειδί που υποστηρίζει την 

ζωή της ευρύτερης περιοχής) υποβαθμίζεται έντονα σε μεγάλες χωρικές κλίμακες 

ή όταν πληθυσμοί ειδών k-επιλογής (δηλαδή μεγαλόσωμα είδη με μικρούς 

ρυθμούς αναπαραγωγής) μειώνονται κάτω από το κρίσιμο όριο βιωσιμότητας. 

Επίσης: 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν πρόκειται 

να προκαλέσει: 

• αλλαγή στην δομή των ενδιαιτημάτων (change in habitat structure). 

• εκτόπιση της ορνιθοπανίδας από τα ενδιαιτήματα (habitat displacement), 

διότι από τις καταγραφές δεν καταγράφεται μόνιμη παρουσία οποιουδήποτε 

είδους ορνιθοπανίδας, ενώ όλα τα καταγραφέντα είδη είναι ημερήσιας και μικρής 

διάρκειας επίσκεψης για στιγμιαία και τυχαία τροφοληψία. 

 

Γ.6) Στερεά απόβλητα – ιλύες – τοξικά απόβλητα – απορρίμματα 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του, 

ακολουθώντας τα παρακάτω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για την 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των απορριμμάτων που θα προκύπτουν 

από την λειτουργία του, θα διασφαλίζει ότι δεν θα προκαλούνται επιπτώσεις στη 

χλωρίδα, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα της περιοχής: 

• Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους των εγκαταστάσεων, καθώς 

και από το προσωπικό του έργου, θα απομακρύνονται κατά τρόπο 

υγειονομικά αποδεκτό (συσκευασμένα σε ειδικούς κάδους ή πλαστικούς σάκους) 

και διατίθενται σε χώρους όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση 
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απορριμμάτων. 

• Θα γίνεται συλλογή με ευθύνη του φορέα του έργου όλων των στερεών 

απορριμμάτων και η νόμιμος διάθεσή τους σε ευκολίες υποδομής ή σε 

καθορισμένους χερσαίους χώρους, κατόπιν αδειών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

Υπηρεσίες.  

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου, ακολουθώντας τα ανωτέρω μέτρα 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στη χλωρίδα, την 

πανίδα και την ορνιθοπανίδα της περιοχής. 

 

Γ.7) Θόρυβος 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 

προκαλέσει:  

α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου και β) έκθεση πανίδας και 

ορνιθοπανίδας σε υψηλή στάθμη θορύβου. 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τελευταίας 

τεχνολογίας και δεν θα αυξάνει τη στάθμη θορύβου σε σημαντικό επίπεδο. Επίσης, 

ο θόρυβος από την κίνηση των τροχοφόρων και τη λειτουργία διαφόρων 

οχημάτων και μηχανημάτων για τη μετακίνηση του προσωπικού και την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα είναι περιστασιακός και όχι σημαντικός. 

Η τροφοδοσία του έργου με τα υλικά και τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την 

λειτουργια του έργου δεν επηρεάζει σημαντικά τη στάθμη του θορύβου.  

 

Ειδικές Οριακές Τιμές Στάθμης Θορύβου και Δονήσεων 

Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας θα τηρούνται: 

• Τα όρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για σταθερές 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα 

ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση για να απορροφούνται οι κραδασμοί και 

ο θόρυβος. 

• Τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. με αρ. 37393/2028/29-09-2003 

(ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα 

μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής.  

• Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 

τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργικού 

Απόφαση (Κ.Υ.Α) με αριθμό 69001/1921/1988 «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 

οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και 

ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών». 
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Γ.8) Χρήση φυσικών πόρων 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 

προκαλέσει: 

α) αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου. 

β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου, διότι οι 

εγκαταστάσεις θα λειτουργούν με βάση τις αρχές της αειφορίας και της σωστής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξ άλλου το είδος του έργου δεν προβλέπει 

τέτοιου είδους μεταβολές. 

Σημειώνεται ότι, ως έργο ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ βελτιώνει θετικά το 

ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς υποκαθιστά τη χρήση ορυκτών καυσίμων για 

παραγωγή ενέργειας.  

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν πρόκειται να προκαλέσει εξάντληση μη 

ανανεώσιμου φυσικού πόρου που θα έχει επίπτωση στη χλωρίδα, την πανίδα και 

την ορνιθοπανίδα της περιοχής.  

 

Γ.9) Κίνδυνος ατυχημάτων από χρήση ουσιών ή τεχνολογίας 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν ενέχει 

κίνδυνο ατυχημάτων από έκρηξη ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών 

(περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων, και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών 

ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών, αλλά 

ούτε και αποτελεί κίνδυνο τεχνολογίας. Δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες. 

Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν ενέχει τους ανωτέρω κινδύνους 

ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν επίπτωση στη χλωρίδα, την πανίδα και 

την ορνιθοπανίδα της περιοχής. 

 

Γ.10) Μεταφορές / Κυκλοφορία 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς και η λειτουργία του δεν θα 

προκαλέσει: 

α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων, διότι η λειτουργία 

των εγκαταστάσεων δεν επιφέρει τέτοιου είδους μεταβολές. Η κίνηση των 

τροχοφόρων για τις λειτουργικές ανάγκες του έργου και η διακίνηση των 

απαραίτητων υλικών και εφοδίων για την λειτουργία του έργου θα είναι 

περιοδική και δεν θα επηρεάζει τα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας. 

β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις 

στάθμευσης, διότι οι εγκαταστάσεις του έργου δεν δημιουργούν τέτοιες 
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επιπτώσεις στην περιοχή λειτουργίας του. 

γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας, διότι η 

μετακίνηση των εργαζομένων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα των ιδίων ή του 

φορέα. 

δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας, κίνησης ανθρώπων και 

αγαθών, διότι ο εφοδιασμός του έργου και η διακίνηση των απαιραίτητων υλικών 

και εφοδίων για την λειτουργία του έργου, θα γίνονται με μεταφορικά μέσα του 

φορέα. 

ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση. 

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν πρόκειται να προκαλέσει μεταβολές στις 

μεταφορές και την κυκλοφορία που μπορεί να προκαλέσουν επίπτωση στη χλωρίδα, 

την πανίδα και την ορνιθοπανίδα της περιοχής. 
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7. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 

Κατά τη φάση κατασκευής, η έκταση του εργοταξίου θα είναι όσο το δυνατόν 

πιο περιορισμένη και ο χώρος θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών.  

Το εργοτάξιο θα λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία 

όσον αφορά στις εκπομπές αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, το θόρυβο και 

τις εκπομπές σκόνης. Θα γίνεται συχνή διαβροχή με νερό των ακάλυπτων 

επιφανειών από τις εκσκαφές ή των άλλων υλικών για την κατασκευή των 

απαραίτητων εγκαταστάσεων λειτουργίας του έργου. 

Κατά την εγκατάσταση του εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, τη 

μεταφορά των υλικών κ.λπ. θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, 

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής ώστε να αποφεύγονται 

οι οχλήσεις. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε 

ατυχήματος. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα γίνουν με τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι 

μορφολογικά προσαρμοσμένες, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο φυσικό και 

δομημένο περιβάλλον της περιοχής, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης 

και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς χωρίς να 

επέλθει καμιά μεταβολή στην όλη τοπογραφία της περιοχής. 

Όλα τα πλεονάζοντα στερεά απόβλητα που θα προέλθουν από τις εργασίες 

εκσκαφής κατά τη διαδικασία κατασκευής του έργου, θα περισυλλεχθούν και θα 

διατεθούν σε κατάλληλους χερσαίους αποδέκτες που θα υποδειχθούν από τις 

αρμόδιες καθ’ ύλην Υπηρεσίες. 

Ο διαμορφωμένος χώρος θα περιφραχθεί και θα διαμορφωθεί φυτοτεχνικά μετά 

την περάτωση των εργασιών και θα ληφθούν μέτρα ώστε να αποκλείεται η 

είσοδος ζώων στο χώρο.  

Κατά τη φάση λειτουργίας οι ελεύθεροι χώροι γύρω από το έργο θα 

διατηρούνται καθαροί και θα απομακρύνονται τυχόν απορρίμματα για να μην 

προσελκύονται ζώα.  

Για την πρόληψη τυχόν πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού θα εκπονηθεί σχέδιο 

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.  

Επίσης, θα υπάρχουν τρόποι διαρκούς ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του 

προσωπικού ώστε να αποτρέπεται η χωρίς πρόθεση θανάτωση ή όχληση των 

προστατευόμενων ειδών. 
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Για την αποφυγή δημιουργίας επιπλέον πηγών προσέλκυσης πτηνών (όπως 

τροφοληψία, υδροληψία, δενδροφυτεύσεις, ύπαρξη εντόμων, τρωκτικών, 

και άλλων ζώων) θα εφαρμόζονται τα παρακάτω: 

• Ο φορέας υποχρεούται να ελέγχει τακτικά το γήπεδο (εβδομαδιαίως ή και 

συχνότερα κατά περίπτωση) και να φροντίζει για την απομάκρυνση των 

νεκρών ζώων, η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει 

πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά. 

• Για την αποφυγή εμφάνισης τρωκτικών ή εντόμων ή άλλης μικροπανίδας 

θα γίνεται καθαρισμός και απολύμανση της υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του 

φωτοβολταϊκού σταθμού με απεντομώσεις και μυοκτονίες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα εντός του ημερολογιακού έτους. 

• Τα νερά πλυσίματος από την περιοδική πλύση των επιφανειών των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων για τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και τις φυσικές 

ακαθαρσίες και που θα απορροφώνται από το φυσικό έδαφος, θα περιορίζονται 

στο ελάχιστο, ώστε να μην δημιουργούνται στάσιμα νερά σε υπαίθριο χώρο, που 

ευνοούν την ύπαρξη εντόμων-αποτελούν τροφή για τα χελιδόνια, κουκουβάγιες, 

κλπ. 

• Γενικότερα δεν θα πρέπει να υπάρχουν στους χώρους της μονάδας 

επιφάνειες με λιμνάζοντα ύδατα επί του εδάφους ή άλλης τεχνητής 

κατασκευής που θα μπορούσαν να προσελκύσουν πτηνά για υδροληψία ή 

τροφοληψία ή έντομα. 

• Τυχόν δενδροφύτευση του περιβάλλοντος χώρου: 

(α) δεν θα πρέπει να είναι πυκνή, 

(β) να πραγματοποιείται με φυτά/δέντρα που δεν παράγουν 

καρπούς/σπόρους, ή προσελκύουν έντομα, 

(γ) να είναι ομοιογενής με την βλάστηση της γύρω περιοχής – εφ’ όσον αυτή 

δεν έχει καρποφόρα δένδρα ή θάμνους-, 

(δ) η διάταξη δένδρων να είναι αραιή προς αποφυγή αλσυλλίων, ή συστάδων 

δένδρων, ενώ τυχόν δενδρύλλια δεν θα πρέπει να έχουν πυκνό φύλλωμα και 

μεγάλο ύψος (μέχρι 1,50 μ). 

• Η μονάδα υποχρεούται να θεσπίσει και να λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης 

του Περιβάλλοντος, μέσω του οποίου θα προγραμματίζονται, θα 

καταγράφονται, θα παρακολουθούνται και θα αναπροσαρμόζονται οι ενέργειες 

διαχείρισης του χώρου της μονάδας, όπως καταγραφή υπάρχουσας πανίδας, 

χρονικό διάστημα παρουσίας πτηνών, καθαρισμός χώρου, απεντομώσεις, 

μυοκτονίες, απολυμάνσεις κλπ. 

 

Τέλος, για να αποφευχθούν τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και τα 

οικοσυστήματα θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ορθής 

λειτουργίας της εγκατάστασης: 
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• Η εγκατάσταση θα περιφραχθεί και θα φέρει κατάλληλη σήμανση, έτσι ώστε 

να αποφεύγονται τυχαία περιστατικά ή βανδαλισμοί. 

• Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με αντικεραυνική προστασία. 

• Θα γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού βάσει των προδιαγραφών. 

• Θα γίνει ενημέρωση των περιοίκων για το ακίνδυνο της εγκατάστασης και 

τα περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρει. 

• Θα τηρηθούν τα μέτρα που περιγράφονται στην παρούσα και ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά την διαχείριση του εξοπλισμού με το πέρας λειτουργίας. 
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8. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

 

Το προτεινόμενο έργο δεν έχει επιπτώσεις κατά την εγκατάσταση - λειτουργία 

του στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Αντιθέτως, από την εγκατάσταση του 

Φ/Β πάρκου στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, θα προκύψουν σημαντικά οφέλη. 

Αποτελεί μια επένδυση, η οποία δεν θα επηρεάσει τις χρήσεις γης στις γειτονικές 

ιδιοκτησίες και δεν θα απαιτεί μόνιμη εργασία και λειτουργικά κόστη. Τα οφέλη 

αναφέρονται σε ενεργειακό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Μέτρα αποκατάστασης 

Η πάγια τακτική, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στα ζητήματα παραγωγής ενέργειας 

από ΑΠΕ είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ωφέλιμης λειτουργίας. Ο 

χρόνος ζωής των ηλεκτρομηχανολογικών έργων εκτιμάται σε 20 - 25 τουλάχιστον 

χρόνια. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, ο εξοπλισμός μπορεί να 

αντικατασταθεί. Αντίστοιχα, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των δομικών έργων 

εκτιμάται σε 40 - 50 χρόνια. Η περίοδος αυτή, ωστόσο, μπορεί να 

πολλαπλασιαστεί εφόσον γίνονται οι απαιτούμενες συντηρήσεις και 

αποκαταστάσεις. Θεωρώντας δεδομένο ότι, οι ήπιες μορφές παραγωγής ενέργειας 

αποτελούν τομέα συνεχώς αναπτυσσόμενο, ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης 

θα είναι διατεθειμένος να αναλάβει το κόστος συντήρησης, αντικατάστασης και 

αποκατάστασης με στόχο την συνεχή λειτουργία του έργου. 

Σε περίπτωση, ωστόσο, που η λειτουργία του έργου τερματιστεί, θα πρέπει να 

εφαρμοστεί μία σειρά έργων αποκατάστασης προκειμένου να επανέλθει το τοπίο 

και τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην αρχική τους κατάσταση. Μετά 

την προγραμματισμένη διάρκεια ζωής του εξεταζόμενου έργου, οπότε και η 

λειτουργία του θα τερματιστεί, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου: 

� να ελαχιστοποιηθεί κάθε κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί τόσο για το 

βιοτικό και αβιοτικό φυσικό περιβάλλον όσο και για την δημόσια υγεία από 

την εγκατάλειψη τμημάτων εξοπλισμού που περιέχουν επικίνδυνα υλικά 

� να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου της περιοχής εγκατάστασης του 

Σταθμού. 

Τέλος, δεδομένου ότι το έργο θα λειτουργεί με σωστή περιβαλλοντική 

διαχείριση στο πλαίσιο της Θεωρίας της Αειφόρου Ανάπτυξης και βάσει των 

ανωτέρω μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας του περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας, της χλωρίδας, της πανίδας και της ορνιθοπανίδας, δεν εκτιμάται 

πως απαιτούνται, πέραν των αναφερόμενων, επιπλέον αντισταθμιστικά μέτρα. 

Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

Κεφάλαιο.  
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

 

Οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων του υπό 

εξέταση έργου θα φροντίζουν να τηρούνται τα κατωτέρω. 

Για την αποφυγή δημιουργίας επιπλέον πηγών προσέλκυσης πτηνών (όπως 

τροφοληψία, υδροληψία, δενδροφυτεύσεις, ύπαρξη εντόμων, τρωκτικών, 

και άλλων ζώων) θα εφαρμόζονται τα παρακάτω: 

• Ο φορέας υποχρεούται να ελέγχει τακτικά το γήπεδο (εβδομαδιαίως ή και 

συχνότερα κατά περίπτωση) και να φροντίζει για την απομάκρυνση των 

νεκρών ζώων, η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει 

πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά. 

• Για την αποφυγή εμφάνισης τρωκτικών ή εντόμων ή άλλης μικροπανίδας 

θα γίνεται καθαρισμός και απολύμανση της υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του 

φωτοβολταϊκού σταθμού με απεντομώσεις και μυοκτονίες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα εντός του ημερολογιακού έτους. 

• Τα νερά πλυσίματος από την περιοδική πλύση των επιφανειών των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων για τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και τις φυσικές 

ακαθαρσίες και που θα απορροφώνται από το φυσικό έδαφος, θα περιορίζονται 

στο ελάχιστο, ώστε να μην δημιουργούνται στάσιμα νερά σε υπαίθριο χώρο, που 

ευνοούν την ύπαρξη εντόμων-αποτελούν τροφή για τα χελιδόνια, κουκουβάγιες, 

κλπ. 

• Γενικότερα δεν θα πρέπει να υπάρχουν στους χώρους της μονάδας 

επιφάνειες με λιμνάζοντα ύδατα επί του εδάφους ή άλλης τεχνητής 

κατασκευής που θα μπορούσαν να προσελκύσουν πτηνά για υδροληψία ή 

τροφοληψία ή έντομα. 

• Τυχόν δενδροφύτευση του περιβάλλοντος χώρου: 

(α) δεν θα πρέπει να είναι πυκνή, 

(β) να πραγματοποιείται με φυτά/δέντρα που δεν παράγουν 

καρπούς/σπόρους, ή προσελκύουν έντομα, 

(γ) να είναι ομοιογενής με την βλάστηση της γύρω περιοχής – εφ’ όσον αυτή 

δεν έχει καρποφόρα δένδρα ή θάμνους-, 

(δ) η διάταξη δένδρων να είναι αραιή προς αποφυγή αλσυλλίων, ή συστάδων 

δένδρων, ενώ τυχόν δενδρύλλια δεν θα πρέπει να έχουν πυκνό φύλλωμα και 

μεγάλο ύψος (μέχρι 1,50 μ). 

• Η μονάδα υποχρεούται να θεσπίσει και να λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης 

του Περιβάλλοντος, μέσω του οποίου θα προγραμματίζονται, θα 
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καταγράφονται, θα παρακολουθούνται και θα αναπροσαρμόζονται οι ενέργειες 

διαχείρισης του χώρου της μονάδας, όπως καταγραφή υπάρχουσας πανίδας, 

χρονικό διάστημα παρουσίας πτηνών, καθαρισμός χώρου, απεντομώσεις, 

μυοκτονίες, απολυμάνσεις κλπ. 

 

Για να αποφευχθούν τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και τα 

οικοσυστήματα θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ορθής 

λειτουργίας της εγκατάστασης: 

• Η εγκατάσταση θα περιφραχθεί και θα φέρει κατάλληλη σήμανση, έτσι ώστε 

να αποφεύγονται τυχαία περιστατικά ή βανδαλισμοί. 

• Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με αντικεραυνική προστασία. 

• Θα γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού βάσει των προδιαγραφών. 

• Θα γίνει ενημέρωση των περιοίκων για το ακίνδυνο της εγκατάστασης και 

τα περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρει. 

• Θα τηρηθούν τα μέτρα που περιγράφονται στην παρούσα και ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά την διαχείριση του εξοπλισμού με το πέρας λειτουργίας. 

Τέλος, πέραν των Μέτρων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 

Παρακολούθησης, όπως αυτά έχουν αναλυτικά αναφερθεί στο σχετικό Κεφάλαιο 

(Κεφ. 11) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο Παράρτημα της οποίας 

επισυνάπτεται η παρούσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η εταιρία θα 

πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους εγκατάστασης του πάρκου στο 

πλαίσιο της συντήρησής τους, αλλά και έκτακτους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα 

υπό ιδιαίτερες συνθήκες (όπως βλάβες, κ.λπ.). Η διάρκεια του τακτικού ελέγχου 

είναι περίπου μία ημέρα και στο πλαίσιό του, μεταξύ άλλων, ελέγχονται και τα 

εξής: 

• Καθαρισμός, διάνοιξη οπών απορροής ομβρίων υδάτων, έλεγχος 

λειτουργικότητας - καθαρισμός - απομάκρυνση ακαθαρσιών. 

• Αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα. 

• Αποψίλωση στον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού. 

• Έλεγχος και απομάκρυνση σκουπιδιών εντός και εκτός των οικίσκων. 
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10.   ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης έγινε αναλυτική εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Από 

την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει επιπτώσεις 

κατά την εγκατάσταση- λειτουργία του στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής ενώ 

αντιθέτως προάγει την προστασία του, παράγοντας καθαρή ηλεκτρική ενέργεια 

αξιοποιώντας τον ήλιο ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επιπλέον σύμφωνα με την 

Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ και 

την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77ΕΚ και 

2003/30/ΕΚ, ο στόχος της αύξησης της χρήσης ΑΠΕ (20%) και των βιοκαυσίμων 

(10%) μέχρι το 2020 είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη. 

Επιπρόσθετα, η κατασκευή, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του έργου, καθώς και η 

εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας του περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας, της χλωρίδας, της πανίδας και της ορνιθοπανίδας σε συνδυασμό 

με την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του έργου στα πλαίσια της Θεωρίας της 

Αειφόρου Ανάπτυξης έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση 

όποιας απώλειας σημαντικών εκτάσεων βασικών οικοτόπων ή όποιας 

σημαντικής αύξησης στον κερματισμό των οικοτόπων, καθώς όλες οι 

επιπτώσεις περιορίζονται στην διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 

Αντίστοιχα όποια αλληλεπίδραση με είδη ενδιαφέροντος διατήρησης στην 

περιοχή θα ελαχιστοποιηθεί εξίσου, ειδικά μέσω της εφαρμογής βέλτιστων 

διαθέσιμων τεχνικών, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής 

ώστε να αποφεύγονται οι οχλήσεις. Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων 

κατασκευής, της περιορισμένης και καθορισμένης περιοχής εκτέλεσης του έργου, 

καθώς και της μη καταγραφής χώρων φωλεοποίησης, αναπαραγωγής και 

διαχείμασης των καταγραφέντων ειδών πτηνοπανίδας σε απόσταση μικρότερη των 

1000 μ., αλλά και των αυστηρών μέτρων αντιμετώπισης που θα εφαρμοστούν δεν 

αναμένεται καμία παρεμβολή στην ισορροπία, κατανομή και πυκνότητα των 

βασικών ειδών ή μείωση του πληθυσμού των ειδών ή πληθυσμών παγκοσμίου 

ενδιαφέροντος διατήρησης.  

Συνεπώς, το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και 

της ανάπτυξης. Επιπλέον η άμεση περιοχή επέμβασης δεν αποτελεί σημαντικό 

βιότοπο των προστατευόμενων ειδών της ορνιθοπανίδας της περιοχής. Ακόμη, το 

υπό μελέτη έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στους κίνδυνους- απειλές της 

προστατευόμενης περιοχής που εμπίπτει το έργο «GR1420011 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ». Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται σοβαρές δυσμενείς 
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επιπτώσεις στην ακεραιότητα της ΖΕΠ, ως αποτέλεσμα της κατασκευής και της 

λειτουργίας του έργου. 
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11.   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

 

 

• European Environment Agency - European Nature Information System 

(http://eunis.eea.europa.eu/sites/GR1420011). 

 

• Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) της ΖΕΠ GR1420011. 

 

• Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού 

των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Παραδοτέο 8: Οδηγός 

οικολογικών απαιτήσεων, απειλών, και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη 

χαρακτηρισμού, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2009. 

 

• Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού 

των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Παραδοτέο 7: Φύλλα 

περιγραφής απειλών – μέτρων ανά ΖΕΠ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2009. 

 

• Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού 

των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Συμπληρωματικό 

παραδοτέο: Εθνικός κατάλογος ειδών ταρακτηριζσμού ΖΕΠ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 

Ιούλιος 2009. 

 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση 50743/11-12-2017 «Αναθεώρηση εθνικού 

καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» 

(ΦΕΚ 4432/Β/2017). 

 

• Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνoύς Ένωσης Προστασίας της 

Φύσης / IUCN (IUCN Red List of Threatened Species) 

https://newredlist.iucnredlist.org/ 

 

• ypeka.gr, Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδος. 

 

• Ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας: 

http://www.ornithologiki.gr/ 

 

• Ιστοσελίδα της BirdLife International: 

http://www.birdlife.org/datazone/species/ 
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• http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000 

 

• European Environment Agency - European Nature Information System 

(http://eunis.eea.europa.eu/sites/) 

 

• Βάση Δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ | https://filotis.itia.ntua.gr/. 

 

• Οικοσκόπιο | oikoskopio.gr 

 

• Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki 
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12.   ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. η οποία διαθέτει 

πτυχίο μελετητή του Ν. 3316/2005 Γ’ τάξης στην κατηγορία των 

Περιβαλλοντικών Μελετών (κατ. 27).  

Στην εκπόνηση της μελέτης συμμετείχαν οι: 

• Ιωάννα Αργυρού, Βιολόγος, κάτοχος πτυχίου μελετητή Γ’ τάξης στην κατηγορία 

των Περιβαλλοντικών Μελετών (κατ. 27) και Γ’ τάξης στην κατηγορία των 

Αλιευτικών Μελετών (κατ. 26), Γενική Διεύθυνση της εταιρίας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

• Ελίνα Θεολόγου, Γεωλόγος MSc, συνεργάτης της εταιρίας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

• Αικατερίνη Ιορδανίδου, Χημικός Μηχανικός MSc, υπάλληλος της εταιρίας ΝΑΥΣ 

Μ.Ε.Π.Ε. 

• Θεωνία Κόλλια, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος MSc, υπάλληλος της εταιρίας 

ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

• Ντόκας Ευθύμιος, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης της 

εταιρίας ΝΑΥΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

Επιβλέπουσα της μελέτης ορίστηκε η Βιολόγος κα. Ιωάννα Αργυρού. 

 

Αθήνα, Νοέμβριος 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Για την ΝΑΥΣ, 

 

 

 

_________________________________ 

Ιωάννα Ν. Αργυρού, 

Γενική Διεύθυνση. 
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13.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Χάρτης ευρύτερης περιοχής κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000 

2. Θέσεις δειγματοληπτικού ελέγχου 

3. Φωτογραφική τεκμηρίωση  

4. Δελτία καταγραφής ορνιθοπανίδας  
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1) Χάρτης ευρύτερης περιοχής κλίμακας 1: 50.000 & 1:5.000 
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2) Θέσεις δειγματοληπτικού ελέγχου 

Θέσεις δειγματοληπτικού ελέγχου [1.EG, 2 Σ.Π.] 

Με κόκκινη γραμμή αποτυπώνονται οι θέσεις και η κατεύθυνση 

φωτογράφισης. 
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3) Φωτογραφική τεκμηρίωση 

 

Εικόνα 1: Μαντροστάσιο και Φωτοβολταϊκό πάρκο στα περίπου 400-500 μ. 

δυτικά από το προτεινόμενο έργο. 
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Εικόνα 2: Φωτοβολταϊκό πάρκο στα περίπου 400-500 μ. δυτικά από το 

προτεινόμενο έργο. 

 

 

Εικόνα 3: Μεγάλη έκταση χερσολίβαδου, 400 - 500 μ. δυτικά από το 

προτεινόμενο έργο. 
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Εικόνα 4: Buteo rufinus (Αετογερακίνα) 

 

 

Εικόνα 5: Lanius collurio (Αετομάχος) 

 

Εικόνα 6: Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) 
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Εικόνα 7: Buteo buteo (Γερακίνα) 

 

Εικόνα 8: Galerida cristata (Κατσουλιέρης) 

 

Εικόνα 9: Falco naumanni (Κιρκινέζι) 
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Εικόνα 10: Lanius Senator (Κοκκινοκεφάλας) 

 

Εικόνα 11: Corvus corax (Kόρακας) 

 

Εικόνα 12: Merops apiaster (Μελισσοφάγος) 

 

Εικόνα 13: Miliaria calandra (Τσιφτάς) 
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Εικόνα 14: Passer hispaniolensis (Χωραφοσπουργίτης) 

 

 

Εικόνα 15: Sturnus vulgaris (Ψαρόνι) 

 

Όλες οι ανωτέρω φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τις επιτόπιες 

παρατηρήσεις που πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης στη θέση της 

προτεινόμενης εγκατάστασης της μονάδας του φορέα ΑΕΛΙΟΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., από το χειμώνα του 2019 έως το φθινόπωρο του 

2019.  

 

5) Δελτία καταγραφής ορνιθοπανίδας 



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                 ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ.                                                                                                                             

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1     

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1.EG Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή 

θέσης και συνθηκών 

(π.χ. βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών οριοθετούµενη 
Ν, Α & ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και από µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera), Β∆ 
καταγράφεται Φρυγανικό οικοσύστηµα ειδών βλάστησης όπως το θυµάρι 
(Coridothymus capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., 
καθώς επίσης και από µεµονωµένα διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα 
άτοµα πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera.  Η κατάσταση  του καλή 
και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  

διάρκεια ελέγχου 

 

10 – 2 – 19   Από: 930
 Έως: 1000

 

Ονοµατεπώνυµο 

ελεγκτή 
ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία  + 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: +   
Μερικώς 
νεφοσκεπής 

Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Γερακίνα  

         Buteo buteo  

apivurus   

     + 
        2  

3 Χωραφοσπουργίτες      

Passer hispaniolensis 

 + 
   Α  3  

2 Τσίχλες 

Turdus philomelos 

 +    ∆   

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

4.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

              ΘΕΣΗ = 250µ περίπου Β  των  Eγκατ.    

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
2 Σ.Π. Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και σύντοµη 

περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. 

βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

10 – 2 – 19  Από:1120
 Έως: 11 50

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία  + 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:   
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο+ 3ο τέταρτο Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική 

µέθοδος Θέση    
Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

7  Ψαρόνια  

 Sturnus vulgaris  

     +    ∆   

 3 Τσιφτάδες 

 Miliaria calandra 

 +    ∆   

         

 

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα 

για αναζήτηση τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. 

Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. 

Πέταγµα σµήνους.   
 

 

4.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 
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                 ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ.                                                                                                                             

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1     

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1.EG Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή 

θέσης και συνθηκών 

(π.χ. βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών οριοθετούµενη 
Ν, Α & ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και από µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera), Β∆ 
καταγράφεται Φρυγανικό οικοσύστηµα ειδών βλάστησης όπως το θυµάρι 
(Coridothymus capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., 
καθώς επίσης και από µεµονωµένα διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα 
άτοµα πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera.  Η κατάσταση  του καλή 
και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  

διάρκεια ελέγχου 

 

11 –2 – 19   Από: 1130
 Έως: 1200

 

Ονοµατεπώνυµο 

ελεγκτή 
OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία  + 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:   
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Αετογερακίνα  

Buteo rufinus    

     + 
        2  

10 Χωραφοσπουργίτες    

Passer hispaniolensis 

 + 
   Α  3  

5 Σπίνοι   
  Fringilla coelebs 

 +    ∆   

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

4.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

    

    

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

              ΘΕΣΗ = 250µ περίπου Β  των  Eγκατ.    

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
2 Σ.Π. Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και σύντοµη 

περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. 

βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

11 – 2 – 19  Από:1220
 Έως: 12 50

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 

Απουσία   
Ελαφρό 

ψιλόβροχο+ 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:   
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική 

µέθοδος Θέση    
Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

5  Κοράκια 

Corvus corax 

     + 
   ∆   

 5 Τσιφτάδες 

 Miliaria calandra 

 +    ∆   

         

 

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα 

για αναζήτηση τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. 

Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. 

Πέταγµα σµήνους.   
 

 

4.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                 ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ.                                                                                                                             

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1     

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1.EG Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή 

θέσης και συνθηκών 

(π.χ. βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών οριοθετούµενη 
Ν, Α & ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και από µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera), Β∆ 
καταγράφεται Φρυγανικό οικοσύστηµα ειδών βλάστησης όπως το θυµάρι 
(Coridothymus capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., 
καθώς επίσης και από µεµονωµένα διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα 
άτοµα πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera.  Η κατάσταση  του καλή 
και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  

διάρκεια ελέγχου 

 

12 – 2 – 19   Από: 1020
 Έως: 1050

 

Ονοµατεπώνυµο 

ελεγκτή 
OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία  + 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: +   
Μερικώς 
νεφοσκεπής 

Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: T: 8-90
 

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Γερακίνα       

Buteo buteo    

     +      Ζ     

3  Κότσυφες   

Turdus merula 

 +      4  

3  Σπίνοι   
  Fringilla coelebs 

 +    ∆   

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  
6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

4.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

    

    

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

    

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

              ΘΕΣΗ = 250µ περίπου Β  των  Eγκατ.    

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
2 Σ.Π. Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και σύντοµη 

περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. 

βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

12 – 2 – 19 Από:1110
 Έως: 12 40

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία  + 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:   
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: T: 8-90
 

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική 

µέθοδος Θέση    
Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

3 Κατσουλιέρηδες  

Galerida cristata   
 

     + 
   Α   

 Αετογερακίνα 

 Buteo rufinus 

 +     4  

         

 

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα 

για αναζήτηση τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. 

Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. 

Πέταγµα σµήνους.   
 

 

4.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

                   ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ                                                                                                                         

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1. EG Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών 
οριοθετούµενη Ν, Α & ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και 
από µεµονωµένα διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας 
φιστικιάς και διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 
coccifera), Β∆ καταγράφεται Φρυγανικό οικοσύστηµα ειδών 
βλάστησης όπως το θυµάρι (Coridothymus capitatus, Thymus sp.), 
τη λαδανιά (Cistus creticusus), το λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο 
ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., καθώς επίσης και από 
µεµονωµένα διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα άτοµα 
πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera.  Η κατάσταση  του καλή 
και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

13 – 5 - 19 Από:950 Έως:1015
 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 
νεφοσκεπής 

Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 20 - 21    
 

 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Σταχτοκεφαλάς 

Lanius minor 
 

 + 
    

∆ 

 

  

3 Κουρούνες  

Corvus corone 

cornix    

+ 
     

Θ 

  

         
Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   
  

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

    

 



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON Ι.Κ.Ε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                          2.ΣΠ: 250µ περίπου Β  των  Eγκατ.                                                                                                            

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 2. ΣΠ Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  
και διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
13 -5 -19 Από:10 20 Έως:11 45

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 20 - 21    
 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Καρδερίνες 
Carduelis carduelis  
 

 + 
    

∆ 

    

Κότσυφας 
Turbus merula 

 + 
    

 

4 από Β προς Ν  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε 

καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση 

τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. 

Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

  

 
4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1. EG 

Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου 

και σύντοµη περιγραφή 

θέσης και συνθηκών (π.χ. 

βόσκηση) 

 

 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών οριοθετούµενη Ν, Α 
& ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και από µεµονωµένα διάσπαρτα και 
ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς και διάσπαρτες συστάδες 
πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera), Β∆ καταγράφεται Φρυγανικό 
οικοσύστηµα ειδών βλάστησης όπως το θυµάρι (Coridothymus capitatus, 
Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το λυχναράκι (Ballota acetabulosa), 
ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., καθώς επίσης και από µεµονωµένα 
διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα άτοµα πουρναριού ή πρίνου (Quercus 
coccifera.  Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

14 – 5 - 19 Από:950 Έως:1015
 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 
νεφοσκεπής 

Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 20 - 21    

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

4 Κατσουλιέριδες  
Galerida cristata 

+ 
    Θ     

Αετοµάχος  
 Lanius collurio   

+ 
    ∆   

Κιρκινέζι 
 Falco naumanni 
 

 + 
   Θ   

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για 

αναζήτηση τροφής,, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  

υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα 

σµήνους.   

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                          2. ΣΠ: 250µ περίπου Β  των  Eγκατ.                                                                                                            

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 2. ΣΠ Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  
και διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
14 -5 -19 Από:10 20 Έως:11 45

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο+ 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 20 - 21    
 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

2 Κόρακες 
Corvus corax   

 +     

 

  4 από ΝΑ προς 

Ν∆ 

 

Αµπελουργός   
Emberiza melanocephala 

+ 
       

 

 
      

 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε 

καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση 

τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. 

Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   
  

 
4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

           ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ                                                                                                                        

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 1. EG Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
15 – 5 – 19  Από:1250 Έως:1345

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 
νεφοσκεπής 

Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 21 - 23   / Σελήνη ¼ µετά Πανσέληνο 

 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Καρδερίνα  
Carduelis carduelis 

   +   

∆ 

  

         

 

 

      

 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 
κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  
10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

  
 

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

2. ΣΠ: 250µ περίπου Β  των  Eγκατ                                                                               ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ:  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 2. ΣΠ  Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
15 – 5 - 19 Από: 1350 Έως:1415

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 21 - 23   / Σελήνη ¼  µετά Πανσέληνο 

 

 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Σταχτοκεφαλάς 
Lanius minor 
 

 +     

 ∆ 

 

   

2 Φάσσες 
Columba palumbus 

 +     

Γ 

4  

Πυρουλας 

Pyrrhula pyrrhula 

 +     

A 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   
  

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

D60 1136   

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

 
                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

                      ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ                                                                                                 
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:1 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1. EG Χ : Ψ : 

 
Κωδικός τύπου 
οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή 
θέσης και συνθηκών 

(π.χ. βόσκηση) 
 
 

Χορτολιβαδική βλάστηση  οριοθετούµενη από Καλλιεργήσιµη µονοετή 
έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών και στην οποία καταγράφονται 
µεµονωµένα διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας 
φιστικιάς  και διάσπαρτες συστάδες πουρναριού  ή πρίνου (Quercus 
coccifera), καθώς επίσης µεµονωµένα Φρυγανικά είδη όπως το 
θυµάρι (Coridothymus capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus 
creticusus), το λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος 
(Asphodelus aestivus) κ.λ.π., Η κατάστασ του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  
διάρκεια ελέγχου 

 

27 – 7 – 19  Από:1005 Έως:1030
 

Ονοµατεπώνυµο 
ελεγκτή 

OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 
 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 
ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 
ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 
βροχή 

Πολύ έντονη 
βροχή: 

Αµέσως µετά 
από βροχή 

Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 
νεφοσκεπής 

Νεφοσκεπής 
Ελαφρά 
οµίχλη 

Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 32-340          Σελήνη   µετα Πaσέλινο 

 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 
 

Οπτική µέθοδος Ακουστική 
µέθοδος Θέση   

Είδος πτήσης & 
κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 
 0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

2 Αετοµάχοι    
Lanius collurio    
 

+      
∆ 
 

    

3 Μελισοφαγοι  
 Merops apiaster 
 

+      
Θ 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  
 
Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε 
καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  
Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση 
τροφής,  
6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά 
τροφής,  

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

FOTO 0055 NIK 60 
 

   

 
 

   

 
 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. 

 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

2. ΣΠ: 250µ περίπου Β  των  Eγκατ                                                                          ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 2. ΣΠ  Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών 

ειδών µε ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε 

δενδροκαλλιέργειες,. Η κατάσταση  του καλή και 

ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
27-7-19 Από:1035 Έως:1100

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 32-34
0
          Σελήνη   µετα Πaσέλινο 

 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

3 Σταχτοκεφαλάδες 

Lanius minor 
 

 

 + 
    

∆ 
 

    

 

 

      

 

  

 

 

      

 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε 

καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

 

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση 

τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. 

Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

 

 

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε. 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

           ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ                                                                                                                           

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1.  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 1. ΕG Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Χορτολιβαδική βλάστηση  οριοθετούµενη από Καλλιεργήσιµη 
µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών και στην οποία 
καταγράφονται µεµονωµένα διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα 
γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και διάσπαρτες συστάδες 
πουρναριού  ή πρίνου (Quercus coccifera), καθώς επίσης 
µεµονωµένα Φρυγανικά είδη όπως το θυµάρι (Coridothymus 
capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus 
aestivus) κ.λ.π., Η κατάσταση του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
28 – 7 - 19 Από:840 Έως:910

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: + Αύρα: Ασθενής:  Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 30 - 310   / σελήνη µετα  πανσέληνο 

 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Αετοµάχος  
 Lanius collurio 

 + 
    

∆ 
    

4 Κουρούνες  
Corvus corone cornix 

 + 
    

 

 4 πό Β προς Ν  

       

 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

 

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για 

αναζήτηση τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  

υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα 

σµήνους.   
 

 4.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. 

 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

2. ΣΠ: 250µ περίπου Β  των  Eγκατ                                                                           ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 2. ΣΠ Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών 

ειδών µε ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε 

δενδροκαλλιέργειες,. Η κατάσταση  του καλή και 

ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
28 – 7 - 19 Από:9 20 Έως:9 50

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 30 - 310   / σελήνη µετά  πανσέληνο 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Βλαχοτσίχλονο 
Emberiza hortulana 
 

 + 
    

 

    

Κότσυφας 
Turbus merula 

 + 
    

 

4  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 
κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  
10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

  
 

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. 

 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ              
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1. ΕG Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Χορτολιβαδική βλάστηση  οριοθετούµενη από Καλλιεργήσιµη 
µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών και στην οποία 
καταγράφονται µεµονωµένα διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα 
γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και διάσπαρτες συστάδες 
πουρναριού  ή πρίνου (Quercus coccifera), καθώς επίσης 
µεµονωµένα Φρυγανικά είδη όπως το θυµάρι (Coridothymus 
capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus 
aestivus) κ.λ.π., Η κατάστασ του καλή και ισορροπηµένη. 
 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

29- 7 – 19  Από:11 00 Έως:1125
 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: + Αύρα: Ασθενής:  Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 31 - 320    σελήνη  µετά  πανσέληνο 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

 2 Καρδερίνες  
Carduelis carduelis  

 + 
   ∆     

Αετοµάχος  
 Lanius collurio   

 + 
   ∆   

 

 

      

 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 
κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  
10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

  
 

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

 

                ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ                 

                          2 ΣΠ: 250µ περίπου Β  των  Eγκατ                                            ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & συντ/µένες 2. ΣΠ Χ : Ψ : 

 

Κωδικός τύπου οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. βόσκηση) 

 

 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών 

ειδών µε ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε 

δενδροκαλλιέργειες,. Η κατάσταση  του καλή και 

ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια ελέγχου 

 
29 – 7 - 19  Από:10 35 Έως:11 00

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής: + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία+ 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία: + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο Πανσέληνος 

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες: Τ0 30 - 310   / σελήνη  µετά  πανσέληνο 

 

3. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

 

Τροφοληψία 

 
0-30 m > 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Κόρακας 
Corvus corax   

 + 
    

 

  4 από ΒΑ προς 

Β∆ 

 

 Φανέτο   
 Carduelis cannabina 

 + 
   Α   

 

 
      

 

  

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

 

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε 

καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση 

τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. 

Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   
  

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

                     



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                 ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ.                                                                                                                             

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1     

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1.EG Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή 

θέσης και συνθηκών 

(π.χ. βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών οριοθετούµενη 
Ν, Α & ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και από µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera), Β∆ 
καταγράφεται Φρυγανικό οικοσύστηµα ειδών βλάστησης όπως το θυµάρι 
(Coridothymus capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., 
καθώς επίσης και από µεµονωµένα διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα 
άτοµα πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera.  Η κατάσταση  του καλή 
και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  

διάρκεια ελέγχου 

 

10 – 10 – 19 Από: 1630
 Έως: 1700

 

Ονοµατεπώνυµο 

ελεγκτή 

OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα:  
Απουσία  + 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:   
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο+ Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Γερακίνα  

         Buteo buteo  

apivurus   

     +         2  

3 Χωραφοσπουργίτες      

Passer hispaniolensis 

 +    Α  3  

2 Κότσυφες 

Turdus merula  

 +    ∆   

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  
6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

4.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

    

    

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

              ΘΕΣΗ = 250µ περίπου Β  των  Eγκατ.    

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
2 Σ.Π. Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και σύντοµη 

περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. 

βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

10 – 10 – 19 Από:1720
 Έως: 17 50

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 

Απουσία   
Ελαφρό 

ψιλόβροχο+ 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι  Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:  + 
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο+ Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική 

µέθοδος Θέση    
Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

∆εντροστρήθρα   

Lullula arborea  
 

     + 
   ∆   

 7 Τσιφτάδες 

 Miliaria calandra 

 +    ∆   

         

 

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα 

για αναζήτηση τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. 

Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. 

Πέταγµα σµήνους.   
 

 

4.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                 ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ.                                                                                                                             

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1     

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1.EG Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή 

θέσης και συνθηκών 

(π.χ. βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών οριοθετούµενη 
Ν, Α & ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και από µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera), Β∆ 
καταγράφεται Φρυγανικό οικοσύστηµα ειδών βλάστησης όπως το θυµάρι 
(Coridothymus capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., 
καθώς επίσης και από µεµονωµένα διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα 
άτοµα πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera.  Η κατάσταση  του καλή 
και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  

διάρκεια ελέγχου 

 

11 – 10 – 19 Από: 930
 Έως: 1000

 

Ονοµατεπώνυµο 

ελεγκτή 
OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 
Απουσία  + 

Ελαφρό 

ψιλόβροχο 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:   
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο+ Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Κόρακας   

 Corvus corax         

     + 
        4  

10 Χωραφοσπουργιτες    

Passer hispaniolensis 

 + 
   Α  3  

3 Σπίνοι   
  Fringilla coelebs 

 +    A   

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  

6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

4.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

    

    

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

              ΘΕΣΗ = 250µ περίπου Β  των  Eγκατ.    

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
2 Σ.Π. Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και σύντοµη 

περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. 

βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

11 – 10 – 19 Από:1020
 Έως: 10 50

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 

Απουσία   
Ελαφρό 

ψιλόβροχο+ 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:  + 
Μερικώς 
νεφοσκεπής 

Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο+ Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική 

µέθοδος Θέση    
Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

5 Κουρούνες 

  Corvus corone cornix  
 

     + 
    4  

 5 Τσιφτάδες 

 Miliaria calandra 

 +    ∆   

         

 

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα 

για αναζήτηση τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. 

Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. 

Πέταγµα σµήνους.   
 

 

4.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

 

 

   

 

 

   

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                 ΘΕΣΗ = ΕΓΚΑΤ.                                                                                                                             

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1     

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
1.EG Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και 

σύντοµη περιγραφή 

θέσης και συνθηκών 

(π.χ. βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών οριοθετούµενη 
Ν, Α & ∆, από ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  και από µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera), Β∆ 
καταγράφεται Φρυγανικό οικοσύστηµα ειδών βλάστησης όπως το θυµάρι 
(Coridothymus capitatus, Thymus sp.), τη λαδανιά (Cistus creticusus), το 
λυχναράκι (Ballota acetabulosa), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus) κ.λ.π., 
καθώς επίσης και από µεµονωµένα διάσπαρτες συστάδες από ολιγάριθµα 
άτοµα πουρναριού ή πρίνου (Quercus coccifera.  Η κατάσταση  του καλή 
και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  

διάρκεια ελέγχου 

 

12 – 10 – 19  Από: 1620
 Έως: 1650

 

Ονοµατεπώνυµο 

ελεγκτή 
OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 

Απουσία   
Ελαφρό 

ψιλόβροχο+ 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 
µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:  
Μερικώς 

νεφοσκεπής+   
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο+ Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική µέθοδος 
Θέση    

Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

Κουκουβάγια   

Athene noctua 

apivurus   

     +      Ζ     

3  Κατσουλιέρηδες 

Galerida cristata 

 +      4  

8  Σπίνοι   
  Fringilla coelebs 

 +    ∆   

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε 

κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα για αναζήτηση τροφής,  
6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής,  

10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. Πέταγµα σµήνους.   

4.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 

    

    

    

            



 

ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MON. Ι.Κ.Ε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ 

              ΘΕΣΗ = 250µ περίπου Β των  Eγκατ.    

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κωδικός σηµείου & 

συντ/µένες 
2 Σ.Π. Χ : Ψ : 

Κωδικός τύπου 

οικότοπου και σύντοµη 

περιγραφή θέσης και 

συνθηκών (π.χ. 

βόσκηση) 

Καλλιεργήσιµη µονοετή έκταση κυρίως ∆ηµητριακών ειδών µε 

ελάχιστες διάσπαρτες εκτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες, ενώ Β 
υπάρχει ρέµα µε µεσογειακή βλάστηση  µε µεµονωµένα 
διάσπαρτα και ολιγάριθµα άτοµα γκορτσιάς, άγριας φιστικιάς  και 
διάσπαρτες συστάδες πουρναριού ή πρίνου (Quercus 

coccifera). Η κατάσταση  του καλή και ισορροπηµένη. 

Ηµεροµηνία &  διάρκεια 

ελέγχου 

 

12 – 10 – 19 Από:1710
 Έως: 17 40

 

Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή OMA∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μέγιστη θερµοκρασία αέρα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ή δειγµατοληψίας (οC): 

 

Κατάσταση ανέµου: Άπνοια: Αύρα: Ασθενής:  + Έντονος: Θύελλα: 

Κατακρηµνίσµατα: 

Απουσία   
Ελαφρό 

ψιλόβροχο+ 

Παρατεταµένο 

ψιλόβροχο 

Περιστασιακές 

µπόρες 

Παρατεταµένη 

βροχή 

Πολύ έντονη 

βροχή: 

Αµέσως µετά 

από βροχή 
Χαλάζι Χιονόνερο Χιόνι 

Νέφωση: Απουσία:   
Μερικώς 

νεφοσκεπής+ 
Νεφοσκεπής Ελαφρά οµίχλη Πυκνή οµίχλη 

Φάση σελήνης: Νέα Σελήνη 1o τέταρτο 2o τέταρτο 3ο τέταρτο+ Πανσέληνος   

 Άλλα σχόλια για τις καιρικές συνθήκες:  

 

 

3.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ, ΘΕΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 

Γένος, Είδος, Υποείδος 

 

Οπτική µέθοδος Ακουστική 

µέθοδος Θέση    
Είδος πτήσης & 

κατεύθυνση 

Τροφοληψία 

 0-30 

m 
> 30 m Περαστικό 0-30 m > 30 m 

3 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΙ∆ΕΣ 

Galerida cristata 
 

     + 
   Α   

15 Ψαρόνια      

Sturnus vulgaris 

 +    Α & 

∆ 

  

Αετογερακινα 

 Buteo rufinus 

 +    ∆   

 

Καταµέτρηση ατόµων :  Ενήλικα, νεαρά, αρσενικά, θηλυκά, αυγά, κ.λπ.  

Θέση: Α. Στο έδαφος, Β. Στο νερό,  Γ. Σε δένδρο, ∆. Σε θάµνο, Ε. Σε καλάµια, Στ. Σε πέτρα, Ζ. Σε βράχο, Η. Σε 

στύλο, Θ. Σε καλώδιο, Ι. Σε κτίσµα.  

Είδος πτήσης :  1. Γυροπέταγµα, 2. Πλανάρισµα,  3. Επιτόπια πτήση, 4. Ενεργητική πτήση, 5. Χαµηλό πέταγµα 

για αναζήτηση τροφής, 6. Φτεροκόπηµα ή πέταγµα ανάµεσα σε δένδρα,  7. Κάθετη εφόρµηση από ψηλά, 8. 

Μεταφορά  υλικών για φωλιά, 9. Μεταφορά τροφής, 10. Πέταγµα ζευγαριού,  11. Πέταγµα 2 -10 ατόµων,  12. 

Πέταγµα σµήνους.   
 

 

4.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Φωτογραφική µηχανή Κωδικοί  φωτογραφιών Κωδικοί σηµείων Παρατηρήσεις 
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