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Θέμα: «Κατάθεση απόψεων και παρατηρήσεων στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου δράσεων 
Natura 2000 Αττικής» 
 
Αξιότιμη κα Γκουφά, 
 
Με την παρούσα επιστολή η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημόσια 
διαβούλευση επί των παραδοτέων της Α’ Φάσης του προγράμματος «Επιστημονική τεκμηρίωση για την 
κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν 
χαρακτηριστεί: περιοχές Natura 2000», όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής και μας έχουν κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Ορνιθολογική, ως 
επιστημονικό σωματείο με έντονη και μακροχρόνια ενασχόληση με τους υγροτόπους και τις 
προστατευόμενες περιοχές της Αττικής, καταθέτει στοχευμένα σχόλια και παρατηρήσεις με σκοπό τον 
εμπλουτισμό των εκθέσεων τεκμηρίωσης για τις επί μέρους περιοχές Natura 2000 της Αττικής.  

Θα θέλαμε να συγχαρούμε την Περιφέρεια Αττικής για την πρωτοβουλία ανάληψης δράσης για την 
προστασία των περιοχών Natura 2000 της Αττικής. Θεωρούμε πως το σχέδιο δράσεων για τις περιοχές 
αυτές κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση, αναμένοντας βέβαια και τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες έτσι όπως θα διαμορφωθούν στη Β’ Φάση του προγράμματος. Ευελπιστούμε πως οι 
προτεινόμενες δράσεις θα μετουσιωθούν σύντομα σε ουσιαστικά μέτρα για την ορθή διαχείριση και 
αποτελεσματική διατήρηση των πλέον σημαντικών “hotspot” βιοποικιλότητας που υπάγονται 
διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής. 

Για κάθε έκθεση τεκμηρίωσης παρέχεται η πλέον επικαιροποιημένη διαθέσιμη επιστημονική 
πληροφορία που προκύπτει από την παρακολούθηση των περιοχών αυτών μέσω των προγραμμάτων 
LIFE θαλασσοπούλια1, LIFE ElClimA2, Παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας των υγροτόπων της Αττικής3, 
του Δικτύου Υπεύθυνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, τον Ορνιθολογικό 
Σταθμό Αντικυθήρων κ.α. Επιπλέον, όπου κρίθηκε σκόπιμο, γίνονται σχόλια και βελτιώσεις για τα 
μέτρα διαχείρισης, δηλαδή το πιο σημαντικό μέρος των εκθέσεων τεκμηρίωσης που θα αποτελέσει και 

                                                 
1
 http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2360&sID=166 

2
 http://www.lifefalcoeleonorae.gr/ 

3
 http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2725&sID=194 
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το όχημα για την προστασία των περιοχών αυτών. Τέλος, παρέχονται όλες οι διαθέσιμες 
βιβλιογραφικές αναφορές, απαραίτητες για κάθε έκθεση. 

Ακολουθούν σχόλια και παρατηρήσεις για την κάθε μία από τις επί μέρους εκθέσεις τεκμηρίωσης 
(Παραρτήματα Ι – ΙΙ) πλην της έκθεσης τεκμηρίωσης για τις περιοχές GR3000006 Υμηττός – Αισθητικό 
δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης, GR3000015 Όρος Υμηττός, όπου στην παρούσα φάση δεν 
κρίθηκε απαραίτητο να προσθέσουμε σχόλια ή να προβούμε σε βελτιώσεις του κειμένου. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε. 
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Κωνσταντίνα Ντεμίρη 

Υπεύθυνη Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Σχόλια επί των εκθέσεων τεκμηρίωσης 

 
 

GR3000003 Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα, GR3000016 Υγρότοπος Σχινιά 
 
Η έκθεση τεκμηρίωσης κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση και χρήζει συγκεκριμένων 
βελτιώσεων και προσθηκών.  
 
Όσον αφορά στη Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), που είναι και το είδος χαρακτηρισμού για την περιοχή 
GR3000016 Υγρότοπος Σχινιά, ορθώς αναφέρεται ότι έχουν παρατηρηθεί 10 αναπαραγόμενα ζευγάρια. 
Πρέπει να προστεθεί στο κείμενο ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 100 άτομα (Στοιχεία 
από Καταμετρήσεις Υγροτόπων Αττικής, υπεύθυνος ομάδας Σχινιά Χ. Αλιβιζάτος). Εκτός από την 
καταγραφή πληθυσμού είναι απαραίτητη και η συστηματική παρακολούθηση της αναπαραγωγικής 
επιτυχίας του είδους και των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και τα ειδικά ενδιαιτήματα που 
χρησιμοποιεί. Συστηματική παρακολούθηση προτείνεται και για τα άλλα σημαντικά αναπαραγόμενα 
είδη της περιοχής, όπως ο Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus). Παράλληλα αναγκαία κρίνεται η 
καταγραφή και παρακολούθηση των πληθυσμών των θηλαστικών (κυρίως Τσακαλιού και χειροπτέρων, 
αλλά και των μικροθηλαστικών) καθώς και εντόμων και άλλων ασπονδύλων. 

Στα μέτρα διαχείρισης θα πρέπει να συμπεριληφθεί η απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών 
(ταβερνών) που εντοπίζονται εντός της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε 
αναδασωτέα έκταση και έχουν κριθεί κατεδαφιστέες ήδη από το 1999 και για τις οποίες η υπηρεσία 
σας έχει εκδώσει πρωτόκολλα κατεδάφισης. Επιπλέον, απαραίτητο μέτρο αποτελεί η απομάκρυνση 
των μπαζών και επιχωματώσεων στην υγροτοπική περιοχή της Ζώνης Α του Εθνικού Πάρκου. Τέλος, η 
ορθή διαχείριση της Μακαρίας Πηγής είναι απολύτως νευραλγική για την σωστή τροφοδότηση του 
υγροτόπου με νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

1. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών. Αδημοσίευτα 
δεδομένα. 

2. Κιούσης, Γ. (2007) Πάρκο Σχινιά: Βήμα-βήμα η υποβάθμιση, τα συμφέροντα 'καίγονται' για 
9.000 στρέμματα. Ελευθεροτυπία, Φύλλο 13/9/2007, σελ. 44-45. 

3. Σκαρέας, Σ., Τζάλη, Μ. και Γ. Βλαχάκη (2007) Στο: Καλούλη Μ. Δίκτυο Παρακολούθησης 
Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας, Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (IBAs) 2006, Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία (Αδημοσίευτη αναφορά). 
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GR3000008: Αντικύθηρα, Πρασονήσι και Λαγούβαρδος, GR3000010: Νησίδες Κυθήρων: Πρασονήσι, 
Δραγονέρα, Αντιδραγονέρα, GR3000012: Νήσος Αντικύθηρα και Νησίδες Πρασονήσι, Λαγούβαρδος, 
Πλακουλήθρα και Νησίδες Θυμονιές & GR3000013: Κύθηρα και Γύρω Νησίδες: Πρασονήσι, 
Δραγονέρα, Αντιδραγονέρα, Αυγό, Καπέλο, Κουφό και Φιδονήσι. 
 
Η έκθεση τεκμηρίωσης κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση, με σημαντικές όμως παραλήψεις 
σε σημεία, για τα οποία προτείνουμε συγκεκριμένες βελτιώσεις και προσθήκες.  
 
Στο υποκεφάλαιο 1.3. Υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλες δραστηριότητες αναφέρεται ότι μέρος των 
Αντικυθήρων καλλιεργείται από σιτηρά σύμφωνα με τα δεδομένα του CORINE για την περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000, GR3000010. Η πρόταση αυτή προτείνουμε να αφαιρεθεί καθώς η καλλιέργεια 
αυτή δε συνεχίζεται πλέον. Απουσιάζει επίσης η αναφορά στο τρέχον πρόγραμμα 
LIFE13/NAT/GR/000909 ElClimA4. Επιπλέον να διορθωθεί ότι στην περιοχή GR3000013 και όχι στην 
GR3000012 έχει πραγματοποιηθεί πρόγραμμα LIFE για τον Αιγαιόγλαρο (1997-99/LIFE96 
NAT/GR/003221). 

Στο κεφάλαιο 2. Περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής, αναφέρεται “Χρησιμοποιήθηκαν ωστόσο 
και δεδομένα και πληροφορίες από επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκθέσεις”. Ωστόσο, όπως προκύπτει 
από το κεφάλαιο 7. Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης απουσιάζουν 17 επιστημονικές εργασίες 
στις οποίες έχει συμμετάσχει η Ορνιθολογική αναφορικά με την μετανάστευση στα Αντικύθηρα. Οι 
μελέτες αυτές αναφορικά με την ορνιθοπανίδα αλλά και κάποιες επιπλέον για τη χλωρίδα και τη 
βλάστηση παρατίθενται στη συνέχεια στην προτεινόμενη βιβλιογραφία. 

Στο υποκεφάλαιο 2.1.2. χλωρίδα, βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, απουσιάζουν 
οι Ορχιδέες καθώς και άλλα στενοενδημικά και ενδημικά φυτικά είδη. Για τη χλωρίδα και τη βλάστηση 
των Αντικυθήρων έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς έρευνες (βλ. προτεινόμενη βιβλιογραφία), τα 
δεδομένα των οποίων μπορούν να εμπλουτίσουν τη συγκεκριμένη υποενότητα.  

Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, η έκθεση τεκμηρίωσης αναφέρει ότι στις περιοχές μελέτης απαντούν 
συνολικά 139 είδη πτηνών. Σύμφωνα όμως με δεδομένα της Ορνιθολογικής, στις αντίστοιχες περιοχές 
έχουν καταγραφεί συνολικά 221 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 78 ανήκουν στο παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Επισυνάπτεται ο πλέον επικαιροποιημένος κατάλογος (βλ. Πίνακα στο 
Παράρτημα ΙΙ). 

Να διορθωθεί το κείμενο: "Ειδικότερα, στην περιοχή GR000012 αναπαράγονται 25-50 ζευγάρια 
Θαλασσοκόρακα, ένα ζευγάρι Αετογερακίνας, 2-5 ζευγάρια Πετρίτη και 150-200 ζευγάρια 
Μαυροπετρίτη. Στην περιοχή GR000013 αναπαράγονται 30-50 ζευγάρια Θαλασσοκόρακα, ένα ζευγάρι 
Αετογερακίνας, 1-3 ζευγάρια Πετρίτη, 50-100 ζευγάρια Μαυροπετρίτη, 250-400 ζευγάρια Σφηκιάρη, 
300 ζευγάρια Μύχου και 22 ζευγάρια Αιγαιόγλαρου." Συγκεκριμένα να αλλάξει σε “Ειδικότερα, στην 
περιοχή GR000012 αναπαράγονται 5-6 ζευγάρια Θαλασσοκόρακα, ένα ζευγάρι Αετογερακίνας, 2-5 
ζευγάρια Πετρίτη και 670-990 ζευγάρια Μαυροπετρίτη (Πορτόλου et al. 2009). Στην περιοχή GR000013 
αναπαράγονται 45-60 ζευγάρια Θαλασσοκόρακα, 1-3 ζευγάρια Πετρίτη, 30 ζευγάρια Μαυροπετρίτη, 
10-50 ζευγάρια Αρτέμη και 14-45 ζευγάρια Αιγαιόγλαρου. Επιπλέον, περνούν κατά τη μετανάστευση 
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1630 άτομα Σφηκιάρη (από όλη την ΣΠΠΕ). Ο Μύχος και ο Υδροβάτης δεν αναπαράγονται 
επιβεβαιωμένα στη ΖΕΠ”. 

Σχετικά με τα θηλαστικά, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα χειρόπτερα (νυχτερίδες) και τα 
μικροθηλαστικά που απαντούν τόσο στα Κύθηρα όσο και στα Αντικύθηρα. Επιπλέον απουσιάζει η 
αναφορά ότι ο θαλάσσιος χώρος αποτελεί σημαντικό πέρασμα Φυσητήρων (Physeter macrocephalus). 

Στο υποκεφάλαιο 2.2. Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης προτείνεται τουλάχιστον για τα 
Αντικύθηρα, να προστεθούν οι αδέσποτες γάτες, ως επιπρόσθετος κίνδυνος για την ορνιθοπανίδα και 
την ερπετοπανίδα. Παράλληλα αναφέρεται ότι στα Αντικύθηρα «καταγράφεται ήπια βόσκηση 
κατσικιών». Αυτό όμως δεν είναι αληθές για όλο το νησί, καθώς τμήματά του βοσκούνται εντατικά. 

Η παράγραφος Ρύπανση, να αναδιατυπωθεί ως εξής: Στην περιοχή έχει εμφανιστεί ρύπανση από 
μαζούτ (fuel-oil) λόγω των πλοίων που περνούν από εκεί. Συγκεκριμένα ένα πλοίο προσάραξε το 2000 
και είναι ακόμη προσαραγμένο πάνω στην νησίδα Πρασονήσι όπου βρίσκεται η αποικία των 
Αιγαιόγλαρων και προκλήθηκε σοβαρή ρύπανση από μαζούτ στην περιοχή. 

Στην παράγραφο Πυρκαγιές να διευκρινιστεί ότι οι πυρκαγιές στις νησίδες είναι πολύ ασυνήθιστο και 
απίθανο γεγονός, επομένως δεν απειλούνται οι βιότοποι που φωλιάζουν οι Αιγαιόγλαροι. 

Στο υποκεφάλαιο 3.1.2 Αξιολόγηση ορνιθοπανίδας προτείνεται να περιληφθούν τα εξής: 

- Ο αριθμός των ειδών που έχουν καταγραφεί είναι 221 από τα οποία 78 ανήκουν στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. 

- Αναφορά με τη σημαντικότητα της περιοχής ως ενδιάμεσου μεταναστευτικού σταθμού έχουν 
καταγραφεί συνολικά στην περιοχή 74 είδη κατά τη μετανάστευση τα οποία και ανήκουν στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. 

- Τα Αντικύθηρα αποτελούν σημαντική μεταναστευτική στενωπό (Migration Bottleneck).  

Στο υποκεφάλαιο 3.3. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, γίνεται λόγος για 
διατήρηση των πληθυσμών ειδών του Παραρτήματος Ι που αναπαράγονται στις εν λόγω περιοχές. Για 
να επιτευχθεί, ωστόσο, ο γενικός σκοπός της διαχείρισης που εκφράζεται ως «Η προστασία της 
βιολογικής ποικιλότητας της περιοχής και η διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» θα 
πρέπει να προστεθεί, σαν ειδικός σκοπός, και η διατήρηση των πληθυσμών του Παραρτήματος Ι που 
χρησιμοποιούν την περιοχή είτε ως ενδιάμεσο μεταναστευτικό σταθμό για τροφοληψία και ξεκούραση 
είτε ως μεταναστευτική οδό. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι όλοι οι βιολογικοί κύκλοι των πουλιών 
είναι συνδεδεμένοι και επομένως κίνδυνοι και απειλές στις περιοχές αναπαραγωγής ή/και κατά την 
μετανάστευση, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ευρωστία των ειδών και κατ' επέκταση επηρεάζουν τους 
πληθυσμούς (carry-over effects, Harrison et al. 20115). 

Η έκθεση τεκμηρίωσης αναφέρει στο υποκεφάλαιο 3.3. την υπερβόσκηση ως μια από τις «ανθρώπινες 
ενέργειες που πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις στα σημαντικά είδη και τα 
ενδιαιτήµατα», χωρίς να προτείνει όμως κάποιο διαχειριστικό μέτρο. Συνεπώς προτείνεται να 

                                                 
5
 Harrison XA, Blount JD, Inger R, et al. (2011) Carry-over effects as drivers of fitness differences in animals. J Anim Ecol 80:4–18. 

doi: 10.1111/j.1365-2656.2010.01740 
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περιληφθεί ως μέτρο η εκπόνηση μελέτης βοσκοϊκανότητας, με βάση τα αποτελέσματα της οποίας, θα 
λάβει χώρα διαχείριση του υπάρχοντος ζωικού κεφαλαίου ανά περιοχή. Συγκεκριμένα: 

ΜΕΤΡΟ: Εκπόνηση μελέτης βοσκοϊκανότητας 

ΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης (GR3000008, GR3000010, GR3000012, 
GR3000013).  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ– ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Αποτροπή περιορισμού και υποβάθμισης των τύπων οικοτόπων του 
Παράρτηματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της διατήρησης των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και 
άγριας πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ αυτής. 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: 2016-2020. 

Όσον αφορά στο Μέτρο 5.1 Ενίσχυση του προσωπικού θηροφυλακής, θεωρούμε θετική και εξαιρετικά 
σημαντική την ενίσχυση της φύλαξης των Κυθήρων και Αντικυθήρων με προσωπικό είτε της 
θηροφυλακής είτε της δασικής υπηρεσίας. 

Το μέτρο 5.2. Εξαίρεση των περιοχών GR3000008, GR3000010, GR3000012, GR3000013 από τον 
χωροταξικό σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Αιολικής, είναι 
απαραίτητο να εφαρμοστεί και πολύ σωστά βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα. 

Στο μέτρο 5.4. Παρακολούθηση της εξολόθρευσης των αρουραίων από νησίδες, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός για την δράση έχει εκτιμηθεί ως 8000 ευρώ. Το κόστος αυτό δεν ευσταθεί. Με 
δεδομένο ότι οι νησίδες εντός ΖΕΠ στα Κύθηρα είναι πέντε με συνολική έκταση 95 εκτάρια (Εξωνήσι, 
Πρασονήσι, Μεγάλη Δραγονάδα, Αντιδραγονάδα και Αυγό) και το κόστος για τα υλικά είναι 85€/ha, 
προκύπτουν 8075€ μόνο για υλικά. Θα πρέπει να υπολογιστεί το κόστος για καθημερινές επισκέψεις σε 
κάθε μια από αυτές τις νησίδες για τρεις βδομάδες συνεχόμενα, κόστη διαμονής, αμοιβών ερευνητών 
πεδίου και καύσιμα καθώς και ενοικίαση ή αγορά σκάφους. 

Ομοίως για τις νησίδες εντός ΖΕΠ στα Αντικύθηρα, οι οποίες είναι έξι και έχουν έκταση 42 εκτάρια 
(Πρασονήσι, Λαγούβαρδος, Πλακουλήθρα, Ψείρα, Θυμωνιές), το κόστος εκτιμάται επομένως 3570€ 
μόνο για υλικά. Θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί το κόστος για καθημερινές επισκέψεις σε κάθε μια 
από αυτές τις νησίδες για τρεις βδομάδες συνεχόμενα, κόστη διαμονής, αμοιβών ερευνητών πεδίου 
και καύσιμα καθώς και ενοικίαση ή αγορά σκάφους. 

Στο Μέτρο 6.3 Παρακολούθηση ειδών, τα αναπαραγόμενα πουλιά του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 
2009/147/ είναι οκτώ. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι εσφαλμένα αναφέρεται στην έκθεση 
τεκμηρίωσης ότι ο Σφηκιάρης αναπαράγεται στην περιοχή. Αναφορικά με το Μύχο και τον Υδροβάτη 
απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση για την τεκμηρίωση ή όχι της αναπαραγωγής τους. Τα είδη του 
Παραρτήματος Ι, που χρησιμοποιούν την περιοχή κατά τη μετανάστευσή, όπως προαναφέρθηκε είναι 
74. 

Μετά την επικαιροποίηση του κατάλογου (βλ. παράρτημα) των αναπαραγόμενων ειδών της 
ορνιθοπανίδας της περιοχής, ο «Έλεγχος της πληθυσμιακής πυκνότητας» θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί στα παρακάτω είδη: Αρτέμης Calonectris diomedea, Μύχος Puffinus yelkouan, 
Υδροβάτης Hydrobates pelagicus, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis, Μαυροπετρίτης Falco 
eleonorae, Χρυσογέρακο Falco biarmicus, Πετρίτης Falco peregrinus και Αιγαιόγλαρος Larus audouinii. 
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Επιπλέον προτείνεται η ποσοτικοποίηση της μεταναστευτικής ροής των παρακάτω ειδών 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ:  
 Ixobrychus minutus (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς, Nycticorax nycticorax (Κοινός) Νυχτοκόρακας, 
Ardeola ralloides (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς, Egretta garzetta (Κοινός) Λευκοτσικνιάς, Falco naumanni 
(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι, Falco vespertinus (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο, Pandion haliaetus Ψαραετός, 
Pernis apivorus (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης, Neophron percnopterus Ασπροπάρης Circaetus gallicus 
Φιδαετός, Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος, Circus cyaneus Χειμωνόκιρκος, Circus macrourus 
Στεπόκιρκος, Circus pygargus Λιβαδόκιρκος, Accipiter brevipes (Κοινό) Σαΐνι, Buteo rufinus 
Αετογερακίνα, Aquila pomarina Κραυγαετός, Aquila clanga Στικταετός, Aquila heliaca (Ανατολικός) 
Βασιλαετός, Aquila fasciata Σπιζαετός, Hieraaetus pennatus Γερακαετός, Porzana porzana 
Στικτοπουλάδα, Caprimulgus europaeus (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι, Lanius collurio Αετομάχος, Ficedula 
albicollis Κρικομυγοχάφτης, Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης, Ficedula parva Νανομυγοχάφτης, 
Anthus campestris Ωχροκελάδα, Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο, Milvus migrans Τσίφτης, Falco 
peregrinus Πετρίτης. Στο παρόν, έχουν αποκλειστεί είδη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή αλλά δεν 
παρατηρούνται σε συστηματική βάση. 

Σχετικά με τη μέθοδο, η έκθεση τεκμηρίωσης αναφέρει την χρήση «Σημειακών καταγράφων (point 
counts) και Γραµµικών διαδροµών (line transects)» υπονοώντας την χρήση «Plot sampling» μεθόδων, 
όπου θεωρείτε ότι καταγράφονται με ακρίβεια όλα τα πουλιά που απαντούν στην περιοχή. Ωστόσο, 
χρήση μεθόδων «Distance sampling» είναι πιο ενδεδειγμένη για τον υπολογισμό της πυκνότητας 
πληθυσμών. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να προστεθούν καταμετρήσεις από πλωτό μέσο (για τα είδη που 
αναπαράγονται σε νησίδες και απόκρημνες ακτές). 

Σχετικά με τα θαλασσοπούλια, θα πρέπει να προστεθεί η μέθοδος Coastal Counts από τη θάλασσα, 
περιμετρικά των νησίδων θα πρέπει να εφαρμοστεί για τα είδη Μαυροπετρίτη, Θαλασσοκόρακα, 
Πετρίτη, και Αιγαιόγλαρο. Εφόσον βρεθεί αποικία Αιγαιόγλαρου, θα πρέπει να εφαρμοστεί 
παρακολούθηση για γλάρους (επισκέψεις αποικίας, κλπ.). 

Όσον αφορά στη συχνότητα και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ο υπολογισμός των ημερών εργασιών 
πεδίου ανά έτος αλλά και ο προϋπολογισμός τους, δεν επαρκούν κατά την εκτίμηση μας για να φέρουν 
εις πέρας την παρακολούθηση.  

Προτείνεται ο πίνακας στην αρχή της σελίδας 35 να τροποποιηθεί ως εξής: 
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 Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάι. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. ∆εκ. 

Πληθυσμοί και 
Δημογραφικές παράμετροι 
αναπαραγόμενων 
αρπακτικών ειδών 
προτεραιότητας (πλην 
Μαυροπετρίτη)  

2 2 2 4 4 2 2      

Πληθυσμοί και 
Δημογραφικές παράμετροι 
του Μαυροπετρίτη 

        4    

Ποσοτικοποίηση της 
μεταναστευτικής ροη 
στρουθιόµορφων και 
συγγενών ειδών 
προτεραιότητας 
(δακτυλιώσεις και 
καταμετρήσεις) 

  5 30 25    30 10   

Ποσοτικοποίηση της 
μεταναστευτικής ροής 
αρπακτικών και ειδών 
προτεραιότητας 

   30    15 30 5   

Πληθυσμοί 
αναπαραγόμενων 
υδροβίων και παρυδάτιων 

  5 5 5 5       

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 12 69 34 7 2 15 64 15 0 0 
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GR3000005 Σούνιο – Νησίδα Πάτροκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη, GR3000014 περιοχή 
Λεγρενών – Νησίδα Πάτροκλου 
 
Η έκθεση τεκμηρίωσης κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση και χρήζει συγκεκριμένων 
βελτιώσεων και προσθηκών.  

Στo υποκεφάλαιο 1.5. Υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλες δραστηριότητες προτείνεται να προστεθεί το 
παρακάτω κείμενο: «Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από υψηλή ετερογένεια στη φυσιογνωμία των 
τοπίων, καθώς συνυπάρχουν στο σύνολό τους οι διάφοροι τύποι βλάστησης και οικοτόπων που 
απαντώνται στις περιοχές με Μεσογειακού τύπου κλίμα, όπως τα μεσογειακά πευκοδάση, οι 
φρυγανικοί θαμνώνες, οι θαμνώνες αείφυλλων σκληρόφυλλων θάμνων και τα μεσογειακά 
ποολείβαδα. Μέχρι και τα τέλη του 20 αιώνα, ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης, στον οποίο οφείλεται και 
η ανακήρυξη της περιοχής σε Εθνικό Δρυμό, ήταν τα δάση Χαλεπίου πεύκης. Η εξάπλωσή τους, όμως, 
έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω των συχνών και επαναλαμβανόμενων περιστατικών φωτιάς που 
καταγράφονται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.» 

Αναφορικά με το υποκεφάλαιο 2.1.7. Χλωρίδα, κρίνεται σημαντικό να προστεθούν τα δεδομένα που 
προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης μελέτης που χρηματοδότησε το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΤΕΡΠΣ, 2003-2004), 
για τη βιοποικιλότητα του Εθνικού Δρυμού Σουνίου. Ο αριθμός των φυτικών taxa που καταγράφηκαν 
από διάφορες πηγές αλλά και από εργασία πεδίου ανήλθε στα 401 taxa εκ των οποίων τα 12 είναι 
ενδημικά taxa της Ελλάδας (Αριανούτσου κ.α., 2004). Από αυτά, όπως αναφέρεται και στην έκθεση 
τεκμηρίωσης, δύο είδη εξαπλώνονται αποκλειστικά και μόνο στη Λαυρεωτική, τα οποία είναι η 
Centaurea laureotica και η Centaurea attica subsp. attica. Η παρουσία και μόνο αυτών των δύο φυτών 
είναι επαρκής για την ανάδειξη της μοναδικότητας του φυσικού περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό 
Σουνίου. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη περιγραφή ενός ακόμη ενδημικού taxon από τη 
περιοχή του Εθνικού Δρυμού: πρόκειται για το υποείδος ορχιδέας Ophrys fusca spp. laureotica 
(Kalogeropoulos et al. 2011). 

Στο υποκεφάλαιο 2.1.9. Πανίδα, να προστεθεί το κείμενο "Στη σημαντική περιοχή για τα πουλιά της 
Ελλάδας (ΣΠΠΕ) με κωδικό GR127 «Χερσόνησος Λαυρεωτικής και νησίδα Πάτροκλος» καταγράφονται 
82 είδη από τα οποία, 24 είναι μόνιμα, 13 αναπαράγονται, 3 μη-αναπαραγόμενα, 16 διαχειμάζουν και 
26 βρίσκονται κατά την μετανάστευση." 

Στο κείμενο αναφέρεται ότι: "Στα σημαντικότερα είδη της περιοχής περιλαμβάνονται ο μύχος της 
Μεσογείου Puffinus yelkouan και το Φρυγανοτσίχλονο Emberiza caesia. Το νησάκι Πάτροκλος παρέχει 
καταφύγιο στα μεταναστευτικά πουλιά που περνούν πάνω από τη χερσόνησο του Σουνίου”. Να 
προστεθεί το κείμενο "Στην θαλάσσια ζώνη μεταξύ Μακρονήσου και την νοτιοανατολικής ακτής της 
Αττικής, βρίσκεται η νέα ΣΠΠΕ με κωδικό GR252 «Δίαυλος Μακρονήσου», η οποία αποτελεί 
σημαντικότατη μεταναστευτική στενωπό για τον Μύχο (Fric et al. 2012). Έχει υπολογιστεί ότι 1500-3000 
άτομα διαπερνούν από την περιοχή. H ΣΠΠΕ GR252 δεν καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από ΖΕΠ και τα όρια 
της ΖΕΠ θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν το σύνολο της περιοχής. Στη νησίδα Πάτροκλος 
αναπαράγονται μεγάλοι πληθυσμοί από Ασημόγλαρους Larus michahellis που εμποδίζουν άλλα είδη να 
φωλιάζουν. Στην νησίδα τρέφεται και ο Σπιζαετός Aquila fasciata. Η περιοχή επίσης αποτελεί σημαντικό 
πέρασμα για τον Λευκό Πελαργό Ciconia ciconia”. 
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Η περιοχή περιλαμβάνει θαλάσσια ζώνη, παρόλα αυτά, η έκθεση δεν αναφέρεται ικανοποιητικά στα 
υποθαλάσσια ενδιαιτήματα και είδη ψαριών ή άλλων θαλάσσιων ειδών. Επιπλέον, δεν σημειώνονται 
απειλές και σκοποί διαχείρισης για αυτά τα είδη και τα ενδιαιτήματα. 

Στο υποκεφάλαιο 5.2. «Περιγραφή μέτρων διαχείρισης», στο Μέτρο 1 προτείνεται να προστεθεί 
επιπλέον δράση που αφορά την αποκατάσταση και μεταπυρική διαχείριση της βλάστησης σε καμένες 
εκτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ο τίτλος του μέτρου: “Αποκατάσταση. Ανάπτυξη πρωτοκόλλου 
μεταπυρικής αξιολόγησης του δυναμικού μεταπυρικής αναγέννησης της βλάστησης στις καμένες 
εκτάσεις και εφαρμογής κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης για την ενίσχυση της αναγέννησης και 
περιορισμού του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών”.  

Στο υποκεφάλαιο 2.3. Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης, μετά από την παράγραφο με τίτλο 
Επέκταση οικισμών στο κείμενο αναφέρεται ότι: "Κινδύνους για την περιοχή και τα είδη που απαντούν 
σε αυτή, κυρίως τα μεταναστευτικά πουλιά, εγκυμονούν επίσης οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος οι 
οποίες αποτελούν πιθανές εστίες πυρκαγιάς και μειώνουν περαιτέρω τη φυσικότητα του τοπίου." Να 
μπουν ως ξεχωριστή παράγραφος και απειλή οι Γραμμές μεταφοράς Ρεύματος και να προστεθεί το εξής 
κείμενο: "Οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος αποτελούν εμπόδια κατά την πτήση των πουλιών και 
μπορούν να προκληθούν προσκρούσεις ιδιαίτερα των μεγαλόσωμων πουλιών σε αυτές. Επίσης, οι 
χωρίς μόνωση πυλώνες μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στα πουλιά που στέκονται πάνω τους. 
Επομένως το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ενέχει διπλό κίνδυνο για τα πουλιά, 
ο οποίος γίνεται μεγαλύτερος κατά την μεταναστευτική περίοδο, όταν διέρχονται από την περιοχή 
μεγάλα κοπάδια πουλιών, τα οποία συχνά είναι εξαντλημένα. Η περιοχή μελέτης διατρέχεται από 
εκτενές εναέριο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ, σε κατεύθυνση παράλληλη προς την ακτογραμμή της ΖΕΠ 
και με κάθετες διακλαδώσεις. Αν και η συγκεκριμένη ΖΕΠ θεωρείται σημαντική για τα μεταναστευτικά 
πτηνά, δεν έχει ως σήμερα εκπονηθεί κανένα σχέδιο διαχείρισης ούτε έχει ληφθεί κάποιο μέτρο 
ενεργής διαχείρισης για την βελτίωση των συνθηκών ενδιαιτήματος για τα είδη χαρακτηρισμού και τα 
μεταναστευτικά είδη. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι κάθε χρόνο να καταγράφονται 
περιστατικά μαζικής ηλεκτροπληξίας πτηνών, με σημαντικότερη τον Αύγουστο 2009 με θύματα περίπου 
100 νεαρούς πελαργούς, μέλη σμήνους 300 πτηνών που προσπάθησαν να σταθμεύσουν στην περιοχή 
κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. Ο αριθμός των κεραυνοβολημένων Πελαργών το 2009 ξεπέρασε 
το 1,5% του ελληνικού πληθυσμού του είδους. Η ΔΕΗ πρέπει να μεριμνήσει ώστε το δίκτυο της να έχει 
τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. μονωμένοι πυλώνες, υπογειοποίηση καλωδίων, συνεστραμμένα 
καλώδια κλπ) που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο πρόσκρουσης και ηλεκτροπληξίας." 

Στη σελίδα 13 στην παράγραφο Κυνήγι, αναφέρεται στο κείμενο ότι: "Η κυνηγετική δραστηριότητα 
απαγορεύεται, ωστόσο κατά καιρούς εντοπίζονται περιστατικά λαθροθηρίας." Δεν ισχύει ότι η άσκηση 
της θήρας απαγορεύεται σε όλη την περιοχή μελέτης παρά μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, επομένως 
θα πρέπει να διορθωθεί6. Θα πρέπει να προστεθεί επίσης ότι "Στην περιοχή ασκείται ιδιαίτερα υψηλής 
έντασης θήρα κατά την περίοδο της μετανάστευσης με πολλές χιλιάδες κυνηγούς, κατάσταση που 
αυξάνει την όχληση για τα μεταναστευτικά είδη αλλά και για άλλα σημαντικά είδη που αναπαράγονται 
στην περιοχή (π.χ. Σπιζαετός), και παραπέρα επιδεινώνει την κατάσταση διατήρησης της ΖΕΠ."  

                                                 
6
 https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/16060436 
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Στην παράγραφο Ιχθυοκαλλιέργειες, να προστεθεί ότι: "Η μονάδα διατηρεί και εγκαταστάσεις στη 
νησίδα Πάτροκλος, οι οποίες έχουν καταλάβει μέρος της βραχώδους ακτής, ενώ ο φωτισμός και η 
ανθρώπινη παρουσία στη νησίδα προκαλούν όχληση στα φωλεάζοντα θαλασσοπούλια." Επιπλέον, θα 
πρέπει να προστεθεί ότι στην περιοχή μελέτης οι υφιστάμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνουν την παράκτια αλιεία (δίχτυα και παραγάδια) καθώς και πιθανώς την τυχαία 
παγίδευση των θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία που αυξάνει την θνησιμότητα των ενήλικων 
πουλιών.  

Στο Μέτρο 4. Χρήση συνεστραμμένων καλωδίων στα εναέρια δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης 
μεταφοράς ρεύματος αναφέρεται ότι: "Σκοπός: Η μείωση της θνησιμότητας των πουλιών που 
ξεκουράζονται στα καλώδια μεταφοράς." Ωστόσο, τα πουλιά που πεθαίνουν από πρόσκρουση 
συνήθως είναι μεγαλόσωμα πουλιά τα οποία προσκρούουν πάνω στα καλώδια και δεν ξεκουράζονται 
σε αυτά. Η προτεραιότητα προτείνεται να αλλάξει από “Μέτρια-Υψηλή" σε “Υψηλή”. 
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GR3000011 Νησίδες Μυρτώου Πελάγους Φαλκονέρα, Βελοπούλα, Ανάνες 
 
Η έκθεση τεκμηρίωσης έχει σημαντικές παραλήψεις σε σημεία, για τα οποία προτείνουμε 
συγκεκριμένες βελτιώσεις και προσθήκες.  

Στο υποκεφάλαιο 1.2. Νομικό καθεστώς πρέπει να προστεθεί ότι η περιοχή μελέτης αποτελεί επίσης 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR4210011 GR4210011 "Βραχονήσια νοτίου Αιγαίου: 
Βελοπούλα, Φαλκονέρα, Ανάνες, Χριστιάνα, Παχειά, Φτενό, Μακρά, Αστακιδονήσια, Σύρνα, γύρω νησιά 
και θαλάσσια ζώνη”.  

Η ΕΖΔ περιλαμβάνει μια θαλάσσια ζώνη 200μ από την ακτογραμμή. Παρόλα αυτά, η έκθεση δεν 
αναφέρεται καθόλου σε υποθαλάσσια ενδιαιτήματα και είδη ψαριών ή άλλων θαλάσσιων ειδών. Δεν 
σημειώνονται λόγω αυτού πουθενά απειλές και σκοποί διαχείρισης για αυτά τα είδη και τα 
ενδιαιτήματα. 

Θα πρέπει η περιοχή ΖΕΠ να επεκταθεί ώστε να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή IBA GR128 η οποία 
περιλαμβάνει 0,5 nm περιμετρικά της ακτογραμμής των νησίδων Φαλκονέρα και Βελοπούλα (βλ. 
εικόνες 1 και 2 στο Παράρτημα ΙΙ). 

Στο υποκεφάλαιο 2.1.3. Πανίδα στην παράγραφο Ορνιθοπανίδα, η αναφορά στο κείμενο “Η περιοχή 
αποτελεί μία από τις σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη Falco eleonorae, 100 με 
250 άτομα φωλιάζουν στην περιοχή." θα πρέπει να διορθωθεί σε "Η περιοχή αποτελεί σημαντική 
περιοχή αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη Falco eleonorae, με 205 ζευγάρια (292 άτομα) που 
φωλιάζουν στην περιοχή (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 2007).”. 

Το 2015, η Ορνιθολογική πραγματοποίησε ερευνητική αποστολή στις νησίδες, στην οποία 
επιβεβαιώθηκε ότι τα είδη Μύχος Puffinus yelkouan και Αρτέμης Calonectris diomedea δεν 
αναπαράγονται στην περιοχή μελέτης, παρόλο που χρησιμοποιούν την θαλάσσια περιοχή για 
τροφοληψία, και κατά τη μετανάστευση. Επομένως θα πρέπει να φύγει το καθεστώς παρουσίας Α από 
τον πίνακα και να μπει Σ και να προστεθεί το εξής κείμενο “Η αναπαραγωγή του Υδροβάτη Hydrobates 
pelagicus και του Αιγαιόγλαρου Larus audouinii δεν είναι επιβεβαιωμένη, τα είδη όμως χρησιμοποιούν 
την θαλάσσια περιοχή για τροφοληψία”. 

Να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο και τα είδη στον πίνακα ειδών: "Στην περιοχή αναπαράγονται 
επίσης ο Κόρακας Corvus corax, το Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus, ο Μαυροτσιροβάκος Sylvia 
melanocephala, o Ασημόγλαρος Larus michahellis και το Αγριοπερίστερο Columba livia. Στον πίνακα και 
για τα πέντε αυτά είδη να μπει καθεστώς παρουσίας Μ. Στο κείμενο "Τρία μεταναστευτικά είδη (ο 
Αρτέμης, ο Υδροβάτης και ο Μαυροπετρίτης), που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ 
αναπαράγονται στην περιοχή." θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Υδροβάτης. 

Στο υποκεφάλαιο 1.3. Υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλες δραστηριότητες, θα πρέπει να προστεθεί ότι 
στην περιοχή μελέτης οι υφιστάμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν την 
παράκτια αλιεία (δίχτυα και παραγάδια) και το κυνήγι (ίχνη από φυσίγγια σε επίσκεψη πεδίου το 
2015). 

Στο υποκεφάλαιο 2.2. Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης, το κείμενο "Τα ευάλωτα στα αιολικά 
πάρκα είδη χαρακτηρισμού που απαντούν στην περιοχή GR3000011 είναι ο Μαυροπετρίτης, ο Αρτέμης, 
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ο Μύχος και ο Αιγαιόγλαρος" θα πρέπει να διορθωθεί σε "Τα ευάλωτα στα αιολικά πάρκα είδη που 
απαντούν στην περιοχή GR3000011 είναι ο Μαυροπετρίτης, ο Αρτέμης, ο Μύχος, ο Αιγαιόγλαρος και ο 
Πετρίτης" καθώς είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι μόνο ο Μαυροπετρίτης. 

Στην παράγραφο Παράνομο ψάρεμα/υπεραλίευση να διορθωθεί ότι η υπεραλίευση (νόμιμη ή 
παράνομη) είναι αυτή που μειώνει το ιχθυοαπόθεμα (και όχι την ιχθυοπανίδα). Να προστεθεί το 
κείμενο "Επίσης τα είδη αυτά απειλούνται και από την τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία που 
αυξάνει την θνησιμότητα των ενήλικων πουλιών." 

Στην παράγραφο Τουριστική ανάπτυξη στα είδη που αναφέρεται ότι επηρεάζονται περισσότερο από 
την όχληση να αφαιρεθεί ο Αρτέμης, ο Μύχος, ο Υδροβάτης και ο Αιγαιόγλαρος και να προστεθεί ο 
Πετρίτης και ο Θαλασσοκόρακας. 

Στην παράγραφο Βόσκηση να αντικατασταθεί ο Αιγαιόγλαρος με το Μαυροπετρίτη καθώς δεν έχει 
καταγραφεί αναπαραγωγή Αιγαιόγλαρου στις νησίδες της περιοχής. Για τον ίδιο λόγο στην παράγραφο 
Πυρκαγιές να αφαιρεθεί ο Αιγαιόγλαρος. 

Να προστεθεί παράγραφος Θαλάσσια Ρύπανση καθώς η περιοχή αποτελεί την κύρια δίοδο θαλάσσιας 
κυκλοφορίας για σκάφη (τάνκερ, επιβατικά, κλπ.) τα οποία κινούνται από το Αιγαίο και τη Μαύρη 
Θάλασσα προς την υπόλοιπη Μεσόγειο. Επομένως, η θαλάσσια ρύπανση αποτελεί μια σημαντική 
απειλή για τα είδη που απαντούν στην περιοχή, και ιδιαίτερα τα θαλασσοπούλια, μέσα από τυχαία 
επεισόδια ρύπανσης πετρελαιοειδών και χημικών.  

Στο υποκεφάλαιο 3.2. Αξιολόγηση ενδιαιτημάτων, στην πρώτη παράγραφο το κείμενο "Επίσης σε αυτό 
το ενδιαίτημα φωλιάζουν τα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ Μύχος Puffinus 
yelkoyan, Αρτέμης Calonectris diomedea, Υδροβάτης Hydrobates pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus 
audouinii." να αλλάξει σε "Επίσης σε αυτό το ενδιαίτημα πιθανώς να φωλιάζουν τα είδη του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ Υδροβάτης Hydrobates pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus 
audouini.". Στη συνέχεια, στο κείμενο "Στα βράχια που εντοπίζονται στην περιοχή φωλιάζουν αρπακτικά 
πουλιά (ο Μαυροπετρίτης και ο Πετρίτης ), καθώς και ο Θαλασσοκόρακας." να γίνει "Στα βράχια που 
εντοπίζονται στην περιοχή φωλιάζουν αρπακτικά πουλιά του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ 
(ο Μαυροπετρίτης και ο Πετρίτης), καθώς και ο Θαλασσοκόρακας.". 

Στο υποκεφάλαιο 3.3. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, το κείμενο "Σε ό,τι αφορά στην ορνιθοπανίδα της 
περιοχής, θεωρούμε ότι προτεραιότητες πρέπει να αναγνωρισθούν μεταξύ των 7 ειδών πτηνών που 
ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που αναπαράγονται στην περιοχή (Μαυροπετρίτης 
Falco eleonorae, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis, Πετρίτης Falco peregrinus, Μύχος Puffinus 
yelkoyan, Αρτέμης Calonectris diomedea, Υδροβάτης Hydrobates pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus 
audouinii)." να αντικατασταθεί με "Σε ό,τι αφορά στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, θεωρούμε ότι 
προτεραιότητες πρέπει να αναγνωρισθούν μεταξύ των 7 ειδών πτηνών που ανήκουν στο Παράρτημα Ι 
της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που αναπαράγονται ή τρέφονται στην περιοχή (Μαυροπετρίτης Falco 
eleonorae, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis, Πετρίτης Falco peregrinus, Μύχος Puffinus 
yelkoyan, Αρτέμης Calonectris diomedea, Υδροβάτης Hydrobates pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus 
audouinii)", καθώς ο Μύχος και ο Αρτέμης δεν αναπαράγονται στην περιοχή και η αναπαραγωγή του 
Υδροβάτη και του Αιγαιόγλαρου δεν είναι επιβεβαιωμένη 
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Στο κάτω μέρος της σελίδας 11 Στο κείμενο "Οι ανθρώπινες ενέργειες που πιθανόν να προκαλέσουν 
αρνητικές επιδράσεις στα σημαντικά είδη και τα ενδιαιτήματα τους είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

1. Παράνομο ψάρεμα/υπεραλίευση 
2. Τουριστική ανάπτυξη 
3. Βόσκηση 
4. Πυρκαγιές 
5.Αιολικά πάρκα” 

να προστεθεί το εξής επιπλέον σημείο “6. Θαλάσσια Ρύπανση” 

Στη σελίδα 12, στην παράγραφο ειδικοί σκοποί το κείμενο "Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών 
της ορνιθοπανίδας με έμφαση στα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που φωλιάζουν 
στην περιοχή: Μαυροπετρίτης Falco eleonorae, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis, Πετρίτης 
Falco peregrinus Μύχος Puffinus yelkoyan, Αρτέμης Calonectris diomedea, Υδροβάτης Hydrobates 
pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus audouinii." να γίνει “Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών της 
ορνιθοπανίδας με έμφαση στα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που φωλιάζουν 
ή/και τρέφονται στην περιοχή: Μαυροπετρίτης Falco eleonorae, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax 
aristotelis, Πετρίτης Falco peregrinus Μύχος Puffinus yelkoyan, Αρτέμης Calonectris diomedea, 
Υδροβάτης Hydrobates, pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus audouinii." καθώς δεν φωλιάζουν όλα τα 
παραπάνω είδη στην περιοχή μελέτης. 

Στα Μέτρα διαχείρισης αναφέρεται ως 5.1 Εξέταση δυνατοτήτων θεσμικής κατοχύρωσης της περιοχής 
βάσει του νόμου 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 Α/2011). 
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην τεκμηρίωση ότι η ανεπάρκεια των δεδομένων για τα είδη και τους 
οικοτόπους αλλά και τις χρήσεις γης οδηγεί σε αδυναμία χαρακτηρισμού της περιοχής με βάση το 
άρθρο 5 του νόμου υπ’αριθμ. 3937 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η εν λόγω περιοχή έχει ήδη 
καταχωρηθεί νομικά με τη θεσμοθέτησή της ως ΖΕΠ και ΕΖΔ (άρθρου 4, παρ. 3). Επιπρόσθετα, 
θεωρούμε ότι τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για τις νησίδες της περιοχής μελέτης αρκούν για την 
τεκμηρίωση προτάσεων μέτρων διατήρησης, ενώ συγχρόνως η περιοχή είναι ήδη χαρακτηρισμένη ως 
ΖΕΠ και ΕΖΔ και επομένως κατοχυρωμένη θεσμικά. 

Το Μέτρο 5.2. Εξαίρεση της περιοχής GR3000011από τον χωροταξικό σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ για την 
εγκατάσταση Σταθμών Παραγωγής Αιολικής είναι σαφέστατα προς τη σωστή κατεύθυνση και ορθώς σε 
υψηλή προτεραιότητα. Ως προς τη διατύπωση θα προτείναμε το κείμενο "Η διατήρηση ή και αύξηση 
των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας (ιδιαίτερα των ειδών χαρακτηρισμού που είναι ευάλωτα στα 
αιολικά πάρκα, δηλαδή Μαυροπετρίτης, Αρτέμης, Μύχος και Αιγαιόγλαρος)" να αλλάξει σε "Η μείωση 
της θνησιμότητας της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των ειδών χαρακτηρισμού που είναι ευάλωτα στα 
αιολικά πάρκα, δηλαδή Μαυροπετρίτης, Αρτέμης, Μύχος, Αιγαιόγλαρος και ο Πετρίτης" 

Επιπλέον μέτρα διαχείρισης που προτείνουμε να προστεθούν είναι τα εξής: 

5.3 Σύνταξη Μελέτης Βοσκοϊκανότητας, καθώς η ανεξέλεγκτη βόσκηση μπορεί να έχει επίδραση στα 
ενδημικά είδη χλωρίδας. 
5.4 Εξολόθρευση των αρουραίων από τις νησίδες. 



 

 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε 
πάνω από 100 χώρες, 40 από τους οποίους δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.  

Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937  info@ornithologiki.gr 
Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 23, 546 24, Τηλ./Φαξ: 2310 244245,  thess@ornithologiki.gr   
Website: www.ornithologiki.gr 
 
 
 

 

 

 

Στο υποκεφάλαιο 6.2 Παρακολούθηση ειδών αναφέρεται ότι υπάρχει ανεπάρκεια δεδομένων για τα 
είδη χλωρίδας και τους τύπους οικοτόπων στην περιοχή μελέτης, και έτσι δεν προτείνεται 
παρακολούθηση παρά μόνο για την πανίδα. Αυτό δεν ισχύει, καθώς στην ΕΠΜ (Γκατζέλια et al. 2000) 
υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την χλωρίδα, ενώ στην Βάση Δεδομένων "ΧΛΩΡΙΣ" (Κ. Γεωργίου, 
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών) υπάρχουν επίσης αναλυτικά δεδομένα. 

Στο υποκεφάλαιο 6.2.1. Ορνιθοπανίδα το κείμενο “Η προτεινόμενη παρακολούθηση ειδών της 
ορνιθοπανίδας δίνει έμφαση στα επτά είδη που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ 
και φωλιάζουν στην περιοχή: Μαυροπετρίτης Falco eleonorae, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax 
aristotelis, Πετρίτης Falco peregrinus Μύχος Puffinus yelkoyan Αρτέμης Calonectris diomedea, 
Υδροβάτης Hydrobates pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus audouinii" Προτείνουμε να αλλάξει σε "Η 
προτεινόμενη παρακολούθηση ειδών της ορνιθοπανίδας δίνει έμφαση στα 7 είδη που ανήκουν στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και φωλιάζουν ή/ και τρέφονται στην περιοχή: Μαυροπετρίτης 
Falco eleonorae, Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis, Πετρίτης Falco peregrinus Μύχος Puffinus 
yelkoyan Αρτέμης Calonectris diomedea, Υδροβάτης Hydrobates pelagicus και Αιγαιόγλαρος Larus 
audouinii." καθώς δεν φωλιάζουν όλα τα παραπάνω είδη στην περιοχή μελέτης. 

Στο κείμενο “Έλεγχος της πληθυσμιακής πυκνότητας των ζευγαριών Μαυροπετρίτη Falco eleonorae, 
Θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis, Πετρίτη Falco peregrinus, Μύχου Puffinus yelkoyan, Αρτέμη 
Calonectris diomedea, Υδροβάτη Hydrobates pelagicus και Αιγαιόγλαρου Larus audouinii." να 
αφαιρεθούν τα είδη Μύχος και Αρτέμη καθώς δεν φωλιάζουν στις νησίδες. 

Στην παράγραφο Μέθοδος, στο κείμενο "Η παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας θα πραγματοποιείται 
στο σύνολο της περιοχής με την εφαρμογή των ακόλουθων μεθόδων." οι μέθοδοι που αναφέρονται 
(point counts και look see) δεν είναι κατάλληλοι για την παρακολούθηση θαλασσοπουλιών και 
αρπακτικών στις νησίδες. Η μέθοδος «coastal counts» από την θάλασσα, περιμετρικά των νησίδων θα 
πρέπει να εφαρμοστεί για τα είδη Μαυροπετρίτη, Θαλασσοκόρακα, Πετρίτη, και Αιγαιόγλαρο. Εφόσον 
βρεθεί αποικία Αιγαιόγλαρου, θα πρέπει να εφαρμοστεί παρακολούθηση για γλάρους (επισκέψεις 
αποικίας, κλπ.). 

Στον πρώτο πίνακα της σελίδας 18 θα πρέπει να προστεθούν κάποιες μέρες πεδίου τον Φεβρουάριο 
για τον Θαλασσοκόρακα, ενώ για τον Μαυροπετρίτη, αρκεί καταμέτρηση από την θάλασσα των 
ατόμων που σηκώνονται από τις φωλιές από μέσα Αυγούστου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Για τον 
Πετρίτη, η παρακολούθηση αρκεί τον Μάιο ή Ιούνιο. 

Στην σελίδα 18 στην παράγραφο Εξοπλισμός (εφάπαξ) έχει προβλεφθεί μόνο ένα ζευγάρι κιάλια ενώ οι 
ερευνητές είναι δύο. Δεν έχει προβλεφθεί κόστος για ενοικίαση ή αγορά σκάφους και το κόστος 350€ 
που συμπεριλαμβάνει τις μετακινήσεις σίγουρα αρκεί μόνο για καύσιμα. Δεν έχει προβλεφθεί επιπλέον 
κόστος για ανάλυση δεδομένων και συγγραφή αναφοράς για την ορνιθοπανίδα. 

Πρέπει να προστεθεί μέτρο για "Παρακολούθηση της εξολόθρευσης των αρουραίων από τις νησίδες, 
με ενδεικτικό προϋπολογισμός για τη δράση. Οι νησίδες εντός της ΖΕΠ είναι οκτώ και έχουν έκταση 293 
εκτάρια (Φαλκονέρα, Βελοπούλα, Ανάνες και νησίδες). Το κόστος για τα υλικά είναι 85€/ha, επομένως 
περίπου 25.000€ μόνο για υλικά. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εργασία πεδίου για τρεις βδομάδες 
συνεχόμενα σε κάθε νησίδα και να υπολογιστεί το κόστος για διαμονή, αμοιβές ερευνητών πεδίου, 
καύσιμα καθώς και ενοικίαση ή αγορά σκάφους.  
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GR3000001 Όρος Πάρνηθα 
 
Η έκθεση τεκμηρίωσης κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση και χρήζει συγκεκριμένων 
βελτιώσεων και προσθηκών.  
 
Στο υποκεφάλαιο 2.1.5 Πανίδα στην Παράγραφο Ορνιθοπανίδα να επισημανθεί ότι ο Βλάχος, το 
Φασσοπερίστερο, ο Καστανολαίμης και η Χιονότσιχλα δε φωλιάζουν αλλά έχουν καταγραφεί. 

Στη σελίδα 11 ο τίτλος του Πίνακα 2.4 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής “Πίνακας 2.4. Κατάλογος 
ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 209/147/ΕΚ” 
που απαντούν στην ΕΖ∆/ΖΕΠ GR3000001 «Όρος Πάρνηθα».”  

Επιπλέον, στον πίνακα αναφέρονται είδη που δεν αναπαράγονται ή που χρησιμοποιούν την περιοχή 
περιστασιακά. Συγκεκριμένα τα είδη του παραρτήματος Ι της Οδηγίας που αναπαράγονται στην 
Πάρνηθα είναι τα ακόλουθα: Πετρίτης Falco peregrinus, Σφηκιάρης Pernis apivorus, Φιδαετός Circaetus 
gallicus, Μπούφος Bubo bubo, Αετομάχος Lanius collurio, Δεντροσταρήθρα Lullula arborea, 
Ωχροκελάδα Anthus campestris, Βλαχοτσίχλονο Emberiza hortulana, Φρυγανοτσίχλονο Emberiza caesia. 

Στη σελίδα 27 επισημαίνουμε ότι ο Αετομάχος φωλιάζει και σε άλλα σημεία πέρα από το Σαλονίκι (π.χ. 
Μόλα) και σε κάθε περίπτωση ευνοείται από την ύπαρξη ανοιγμάτων στο δάσος. 
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GR3000004 Βραυρώνα – παράκτια θαλάσσια ζώνη 
 
Η έκθεση τεκμηρίωσης κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση και χρήζει συγκεκριμένων 
βελτιώσεων και προσθηκών.  
 
Στο υποκεφάλαιο 2.1.7. Πανίδα στα αμφίβια της περιοχής να προστεθεί ότι απαντούν τρία είδη και 
συγκεκριμένα το Hyla arborea, Pelophylax kurtmuelleri -πρώην Rana ridibunda και το Bufo viridis. 

Στα ερπετά να αφαιρεθεί η Testudo hermanni καθώς δεν απαντά στην περιοχή και να προστεθούν τα 
Elaphe quaturolineata, Chalcides ocellatus, Ophisaurus apodus. Επίσης στην περιοχή υπάρχει μόνο η 
Lacerta trilineata και όχι η L. Viridis. 

Στην έκθεση τεκμηρίωσης αναφέρεται ότι το Αττικόψαρο Pelasgus marathonicus (Παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) έχει μάλλον εξαφανιστεί, αυτό δεν ισχύει ωστόσο, καθώς ερευνητές του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. πρόσφατα εντόπισαν μεγάλους αριθμούς από το P. marathonicus, ακόμα και στο τμήμα 
κατάντη του αρχαιολογικού χώρου. 

Στο κεφάλαιο 5 Μέτρα Διαχείρισης, στον Πίνακα 3. Ιεράρχηση μέτρων και συνάφεια μέτρων και 
σκοπών διαχείρισης απουσιάζει στην κατηγορία Βελτίωση του βαθμού διατήρησης του υγροτόπου, η 
εκπόνηση μελέτης για τυχόν ήπιες παρεμβάσεις εντός του κεντρικού υγροτόπου-ταμαρικώνα. 

Στο υποκεφάλαιο 5.2 Περιγραφή μέτρων διαχείρισης σχετικά με τη συλλογή των απορριμμάτων, θα 
πρέπει στην Τεκμηρίωση να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες αποθέσεις απορριμμάτων λαμβάνουν 
χώρα κατά τις νυχτερινές ώρες. Θα χρειαστεί πιο ενεργή παρουσία και φύλαξη για να υπάρξουν απτά 
αποτελέσματα. 

Στο Μέτρο 2. Περιορισμός πρόσβασης σε τμήματα του οδικού δικτύου όσον αφορά στην Περιγραφή, θα 
θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Ορνιθολογική έχει ήδη τοποθετήσει μπάρες και πινακίδες σε αρκετά 
σημεία. Η εμπειρία μας, όμως δείχνει ότι αν δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη, η καταστροφή τους είναι 
πάρα πολύ πιθανή. 

Στο Μέτρο 4. Πιλοτική μελέτη τεκμηρίωσης για δημιουργία «πράσινης υποδομής» στο ρέμα Ερασίνου, 
Ο μαιανδρισμός αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόταση και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με βάση τη 
διεθνή εμπειρία. Αποτελεί μάλιστα σωστή επίλυση της δικαστικής διαμάχης επί του έργου 
«Διευθέτηση Ρέματος Ερασίνου». Είναι επιπλέον απαραίτητο κατά την υλοποίηση της πρότασης να 
υπάρξει η αντίστοιχη μέριμνα για να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες κατά την κατασκευή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας για τις περιοχές GR3000008, GR3000010, GR3000012, GR3000013 
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Alectoris chukar Νησιώτικη Πέρδικα       II/2 R 

Coturnix coturnix (Κοινό) Ορτύκι         II/2 C 

Cygnus olor (Βουβός) Κύκνος        II/2 C 

Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη Πάπια      
II/1; 
III/1 C 

Anas querquedula (Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα       VU II/1 C 

Anas crecca (Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι         
II/1; 
III/2 C 

Calonectris diomedea Αρτέμης         I R 

Puffinus yelkouan Μύχος (της Μεσογείου)       NT I R, C 

Hydrobates pelagicus Υδροβάτης DD I R? 

Tachybaptus ruficollis (Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι         C 

Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι        C 

Phoenicopterus roseus (Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο       I C 

Ciconia nigra Μαύρος Πελαργός     EN I C 

Ciconia ciconia Λευκός Πελαργός     VU I C 

Plegadis falcinellus (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα      CR I C 

Platalea leucorodia (Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα     VU I C 

Ixobrychus minutus (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς       I C 

Nycticorax nycticorax (Κοινός) Νυχτοκόρακας     NT I C 

Ardeola ralloides (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς     VU I C 

Bubulcus ibis Γελαδάρης          C 

Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς         C 

Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς     EN I C 

Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς    VU I C 

Egretta garzetta (Κοινός) Λευκοτσικνιάς       I C 

Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος     VU I C 
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Phalacrocorax carbo (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος          C 

Phalacrocorax aristotelis (Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας     NT I*** C 

Falco naumanni (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι      VU I C 

Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο         R 

Falco vespertinus (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο     DD I C 

Amur Falcon Ασιατικό Μαυροκιρκίνεζο     C 

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης       I R, C 

Falco columbarius Νανογέρακο        I C 

Falco subbuteo Δεντρογέρακο         C 

Falco biarmicus Χρυσογέρακο      EN I R 

Falco cherrug Στεπογέρακο      CR I C 

Falco peregrinus Πετρίτης       I R,C 

Pandion haliaetus Ψαραετός        I C 

Pernis apivorus (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης        I C 

Milvus milvus Ψαλιδιάρης      DD I C 

Milvus migrans Τσίφτης       CR I C 

Gypaetus barbatus Γυπαετός      CR I C 

Neophron percnopterus Ασπροπάρης      CR I C 

Gyps fulvus Όρνιο       VU/CR I C 

Circaetus gallicus Φιδαετός      NT I C 

Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος     VU I C 

Circus cyaneus Χειμωνόκιρκος        I C 

Circus macrourus Στεπόκιρκος      DD I C 

Circus pygargus Λιβαδόκιρκος     CR I C 

Accipiter brevipes (Κοινό) Σαΐνι    I C 

Accipiter nisus (Κοινό) Ξεφτέρι           C,R,W 

Accipiter gentilis Διπλοσάινο          C 

Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα          R 

Buteo rufinus Αετογερακίνα     VU I C 

Aquila pomarina Κραυγαετός      EN I C 

Aquila clanga Στικταετός      EN I C 

Aquila nipalensis Στεπαετός          C 



 

 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε 
πάνω από 100 χώρες, 40 από τους οποίους δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.  

Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937  info@ornithologiki.gr 
Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 23, 546 24, Τηλ./Φαξ: 2310 244245,  thess@ornithologiki.gr   
Website: www.ornithologiki.gr 
 
 
 

 

 

 

Aquila heliaca (Ανατολικός) Βασιλαετός      CR I C 

Aquila fasciata Σπιζαετός      VU I C 

Hieraaetus pennatus Γερακαετός      EN I C 

Rallus aquaticus (Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα       II/2 C 

Porzana porzana Στικτοπουλάδα     DD I C 

Gallinula chloropus (Κοινή) Νερόκοτα        II/2 C 

Grus grus (Ευρωπαϊκός) Γερανός       DD I C 

Burhinus oedicnemus (Ευρωπαϊκή) Πετροτουρλίδα     NT I C 

Himantopus himantopus Καλαμοκανάς        I C 

Vanellus vanellus (Ευρωπαϊκή) Καλημάνα      VU II/2 C 

Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής        C 

Eudromias morinellus Βουνοσφυριχτής       I C 

Scolopax rusticola (Ευρασιατική) Μπεκάτσα        
II/1; 
III/2 C,W 

Lymnocryptes minimus Κουφομπεκάτσινο       
II/1; 
III/2 C 

Gallinago media Διπλομπεκάτσινο     DD I C 

Gallinago gallinago (Κοινό) Μπεκατσίνι        
II/1; 
III/2 C 

Numenius arquata (Ευρασιατική) Τουρλίδα        II/2 C 

Tringa stagnatilis Βαλτότρυγγας         C 

Tringa nebularia Πρασινοσκέλης       II/2 C 

Tringa ochropus Δασότρυγγας          C 

Tringa glareola Λασπότρυγγας       I C 

Actitis hypoleucos Ακτίτης         C,R 

Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής         C 

Calidris minuta (Κοινή) Νανοσκαλίδρα         C 

Calidris alpina Λασποσκαλίδρα         C 

Philomachus pugnax Μαχητής       I; II/2 C 

Glareola pratincola (Κοινό) Νεροχελίδονο     VU I C 

Larus audouinii Αιγαιόγλαρος     VU I R 

Larus fuscus Μελανόγλαρος       II/2 C 

Larus ridibundus Καστανοκέφαλος Γλάρος     II/2 C 

Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος Γλάρος    EN I C 
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Larus minutus Νανόγλαρος        I C 

Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο     VU I C,W 

Sterna hirundo Ποταμογλάρονο       I C 

Chlidonias hybrida Μουστακογλάρονο    EN I C 

Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος         C 

Columba livia Αγριοπερίστερο       II/1 R 

Columba oenas Φασσοπερίστερο     NT II/2 C 

Columba palumbus (Κοινή) Φάσσα         
II/I; 
III/I C 

Streptopelia turtur (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι         II/2 C,R 

Streptopelia decaocto (Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα        II/2 C,R 

Clamator glandarius Κισσόκουκος          C 

Cuculus canorus (Ευρωπαϊκός) Κούκος           C 

Tyto alba Τυτώ         R 

Otus scops (Ευρωπαϊκός) Γκιώνης           R 

Strix aluco (Κοινός) Χουχουριστής         C 

Athene noctua (Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια          R 

Asio otus Νανόμπουφος          C 

Asio flammeus Βαλτόμπουφος     DD I C 

Caprimulgus europaeus (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι        I C 

Tachymarptis melba Βουνοσταχτάρα         R 

Apus apus (Κοινή) Σταχτάρα         R 

Apus pallidus Ωχροσταχτάρα         R 

Coracias garrulus (Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα     VU I C 

Alcedo atthis (Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη      DD I C 

Merops persicus Πράσινος Μελισσοφάγος        C 

Merops apiaster (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος         C,R 

Upupa epops Τσαλαπετεινός         C 

Jynx torquilla Στραβολαίμης         C 

Lanius collurio Αετομάχος        I C 

Lanius isabellinus Ξανθοκεφαλάς      C 

Lanius minor Σταχτοκεφαλάς     NT I C 

Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς         C,R 
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Lanius nubicus Παρδαλοκεφαλάς     NT I C 

Oriolus oriolus (Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος          C 

Corvus corone (Σταχτιά) Κουρούνα       II/2 C 

Corvus corax (Κοινός) Κόρακας           R 

Parus major Καλόγερος          R 

Parus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα         C 

Remiz pendulinus Υφάντρα        C 

Riparia riparia Οχθοχελίδονο         C 

Hirundo rupestris (Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο         R 

Hirundo rustica Σταυλοχελίδονο         R 

Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο         R 

Delichon urbicum Λευκοχελίδονο         R 

Calandrella brachydactyla (Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα       I C 

Galerida cristata Κατσουλιέρης         R 

Lullula arborea Δεντροσταρήθρα       I C 

Alauda arvensis (Κοινή) Σιταρήθρα      NT II/2 C 

Cisticola juncidis (Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη        R 

Cettia cetti (Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι          R 

Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής         C 

Acrocephalus 
melanopogon Ψαθοποταμίδα    VU I C 

Acrocephalus 
schoenobaenus Σχοινοποταμίδα         C 

Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα         C 

Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα         C 

Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα         C 

Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα         C,R 

Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα     NT I C 

Hippolais polyglotta Ορφεοστριτσίδα         C 

Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα        C 

Phylloscopus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος        C 

Phylloscopus collybita Δεντροφυλλοσκόπος        C 

Phylloscopus orientalis (Βαλκανικός) Βουνοφυλλοσκόπος     C 
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Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος        C 

Phylloscopus trochiloides Πρασινοφυλλοσκόπος        C 

Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης         C,W 

Sylvia borin Κηποτσιροβάκος         C 

Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος        C,R 

Sylvia curruca Βουνοτσιροβάκος         C 

Sylvia nisoria Γερακοτσιροβάκος     NT I C 

Sylvia rueppelli Αιγαιοτσιροβάκος    NT I C 

Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος        R 

Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος        C 

Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος     C 

Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος         C 

Regulus ignicapilla Πυρροβασιλίσκος         C,W 

Troglodytes troglodytes (Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης         C,W 

Sturnus roseus Αγιοπούλι          C 

Sturnus vulgaris (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι         II/2 C 

Turdus merula (Κοινός) Κότσυφας        II/2 R 

Turdus pilaris Κεδρότσιχλα       II/2 C 

Turdus iliacus Κοκκινότσιχλα       II/2 C 

Turdus philomelos (Κοινή) Τσίχλα       II/2 C,W 

Turdus viscivorus Γερακότσιχλα        II/2 C 

Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης         C,W 

Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι          C 

Luscinia megarhynchos (Κοινό) Αηδόνι           C,R 

Luscinia svecica Γαλαζολαίμης       I C 

Erythropygia galactotes Κουφαηδόνι          C 

Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης         C,W 

Phoenicurus phoenicurus (Κοινός) Φοινίκουρος          C 

Saxicola rubetra Καστανολαίμης         C 

Saxicola torquatus (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης         C 

Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης         C 

Oenanthe hispanica Ασπροκωλίνα          C,R 



 

 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε 
πάνω από 100 χώρες, 40 από τους οποίους δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.  

Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704, 2108227937  info@ornithologiki.gr 
Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 23, 546 24, Τηλ./Φαξ: 2310 244245,  thess@ornithologiki.gr   
Website: www.ornithologiki.gr 
 
 
 

 

 

 

Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης     NT   C 

Monticola saxatilis Πυρροκότσυφας         C 

Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας         R 

Muscicapa striata Σταχτομυγοχάφτης        C,R 

Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης         C 

Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης      I C 

Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης     DD I C 

Ficedula parva Νανομυγοχάφτης     DD I C 

Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης        R 

Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης        C 

Passer montanus Δεντροσπουργίτης        C 

Prunella modularis (Κοινός) Θαμνοψάλτης          C 

Motacilla alba Λευκοσουσουράδα        C,W 

Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα        C 

Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα        C 

Anthus campestris Ωχροκελάδα        I C 

Anthus trivialis Δεντροκελάδα         C 

Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα         C 

Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα         C 

Anthus spinoletta (Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα          C 

Fringilla coelebs (Κοινός) Σπίνος           C,W 

Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος         C 

Serinus serinus Σκαρθάκι          C 

Carduelis chloris (Ευρωπαϊκός) Φλώρος           R 

Carduelis spinus (Κοινό) Λούγαρο          C 

Carduelis carduelis (Κοινή) Καρδερίνα          R 

Carduelis cannabina (Κοινό) Φανέτο           C 

Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας       I C 

Carpodacus erythrinus (Κοινή) Ροδόσπιζα          C 

Loxia curvirostra (Κοινός) Σταυρομύτης          C 

Coccothraustes 
coccothraustes (Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης          C 

Miliaria calandra Τσιφτάς         R 
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Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο         C 

Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο         I C 

Emberiza caesia Φρυγανοτσίχλονο       I C 

Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο         C 

Emberiza melanocephala Αμπελουργός         C,R 

Larus michahellis Ασημόγλαρος (της Μεσογείου)     R 

 
Καθεστώς παρουσίας: Καθεστώς παρουσίας)  
P: µόνιµη παρουσία στην περιοχή 
R: αναπαραγόµενο είδος στην περιοχή 
C: παρουσία κατά τη µετανάστευση 
W: διαχειμάζων  
Βιβλιογραφικές πηγές: Τυποποιημένο Έντυπα ∆εδοµένων των περιοχών NATURA 2000 GR3000008, 
GR3000010, GR3000012, GR3000013 και αδημοσίευτα δεδομένα του Ορνιθολογικού Σταθμού 
Αντικυθήρων – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.  
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Εικόνα 1: Νησίδα Φαλκονέρα 
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Εικόνα 2: Νησίδα Βελοπούλα 


