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ΤΝΟΦΖ 
Κεγάιν ηκήκα ηεο Θξάθεο απνηειεί επίθεληξν εθκεηάιιεπζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κε κεγάιν 
αξηζκφ εγθαηεζηεκέλσλ αηνιηθψλ πάξθσλ (ΑΗΝΞΑ). Ν αξηζκφο απηφο απμάλεηαη ζεκαληηθά 
αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα ΑΗΝΞΑ πνπ βξίζθνληαη ππφ αδεηνδφηεζε. Αλ θαη ε αλάπηπμε 
Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (AΞΔ) ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο 
ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηε κείσζε ηεο ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ αιιά 
θαη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη αλεμαξηεζία θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε 
ρσξνζέηεζε ησλ ΑΗΝΞΑ ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, έηζη ψζηε λα 
απνθεπρζνχλ νη δπλεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο Θξάθεο. Ζ 
Θξάθε έρεη εμαηξεηηθή νξληζνινγηθή ζεκαζία, θηινμελψληαο παλεπξσπατθήο ζεκαζίαο 
ελδηαηηήκαηα θπξίσο κεγάισλ αξπαθηηθψλ θαη πδξφβησλ πνπιηψλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 
νπνία είλαη πξνζηαηεπφκελα, ελψ θάπνηα θάπνηα είλαη παγθνζκίσο απεηινχκελα. 
 
Κέζα ζην πιαίζην πξνζπαζεηψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 
ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε, ην WWF Διιάο πξνρψξεζε ην 2008 ζηε ζχληαμε πξφηαζεο γηα ηελ νξζή 
ρσξνζέηεζε ησλ ΑΗΝΞΑ εληφο ηεο Ξεξηνρήο Αηνιηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 (ΞΑΞ 1) (WWF 
Διιάο 2008b). 
 
Ιφγσ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο δξάζεηο ηνπ WWF 
Διιάο ζηελ πεξηνρή θαη αιιαγψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, κέζσ ησλ νπνίσλ 
ζεζκνζεηήζεθαλ θαίξηαο ζεκαζίαο κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο θαη γεληθά 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε πξφηαζε ηνπ 2008 επηθαηξνπνηείηαη. Ρα δηαζέζηκα πιένλ δεδνκέλα 
νδεγνχλ ζην αδηακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηε λνκηθά θαη νηθνινγηθά επηβεβιεκέλε 
επηβίσζε ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ηεο νηθνινγηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, 
απαηηείηαη ε άκεζε θαη εθ βάζξσλ αλαζεψξεζε ηεο αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ ζηελ θεληξηθή 
πεξηνρή ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (ΞΔ) Ονδφπεο θαη Έβξνπ. Πηφρνο ε λέα πξφηαζε λα 
απνηειέζεη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ νδεγφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ ζηελ πεξηνρή θαη 
ηαπηφρξνλα λα ζπλδξάκεη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξφζθαησλ λνκνζεηηθψλ ζπκπιεξψζεσλ.  
 
Ζ παξνχζα πξφηαζε νξίδεη δχν δψλεο, ηηο δώλεο απνθιεηζκνύ, δειαδή πεξηνρέο φπνπ 
πξνηείλεηαη λα απνθιεηζζεί ε εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ, θαη ηηο δώλεο απμεκέλεο 
πξνζηαζίαο, δειαδή πεξηνρέο εληφο ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε ησλ ΑΗΝΞΑ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. 
 
Ππγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε απαγφξεπζε ρσξνζέηεζεο ΑΗΝΞΑ ζε πεξηνρέο πνπ δηαθνξεηηθά 
ζα απεηινχζαλ ηε ρσξηθή ζπλέρεηα, ζπλδεζηκφηεηα θαη ζπλνρή ησλ επηκέξνπο 
ελδηαηηεκάησλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ επηβίσζε απεηινχκελσλ εηδψλ 
νξληζνπαλίδαο. Ππλεπψο νη Εψλεο Απνθιεηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ καπξφγππα, ηα Δζληθά Ξάξθα Γάζνπο Γαδηάο-Ιεπθίκεο-Πνπθιίνπ 
θαη Γέιηα Έβξνπ, ηελ απνηθία ηνπ φξληνπ ζηνλ λφηην Έβξν, ην πεπθφδαζνο Ινπηξνχ θαη ηηο 
ζέζεηο θσιηάζκαηνο ησλ επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ θαη ηνπ καπξνπειαξγνχ. Νη δψλεο 
απνθιεηζκνχ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν κέηξν πνπ ζα ζπληειέζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ 
πνιχηηκσλ πξνζηαηεπφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. 
 
Πηηο Εψλεο Απμεκέλεο Ξξνζηαζίαο πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ΑΗΝΞΑ λα 
πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθπφλεζε 
πιήξσλ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ αμηνινγήζεσλ ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Νη δψλεο 
απμεκέλεο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο ηεο Θξάθεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 
Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (ΕΔΞ) αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, εθηφο ΕΔΞ, κε ζηφρν λα 
δηαθπιαρηεί ε αθεξαηφηεηα πιεζπζκψλ νξληζνπαλίδαο πνπ θηλνχληαη πέξα απφ ηα φξηα 
ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ. Γηα ηα ΑΗΝΞΑ πνπ εληάζζνληαη ζηηο δψλεο απμεκέλεο 
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πξνζηαζίαο πξνηείλεηαη ε ππνρξεσηηθή εθπφλεζε Δηδηθήο Νξληζνινγηθήο Κειέηεο (ΔΝΚ)  
 
Ξαξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε λέα πξφηαζε, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ  πεξηνρέο κε 
θαηάιιειν αηνιηθφ δπλακηθφ, ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ΑΗΝΞΑ πνπ ζα 
εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ρψξαο γηα αλάζρεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απνηεινχλ 
δχν αδηακθηζβήηεηεο ζεκαζίαο ζηφρνπο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη πξνηεξαηφηεηεο παγθφζκηνπ βειελεθνχο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε WWF.  

Ρν παξφλ θείκελν απνηειεί επηθαηξνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πνπ ην WWF Διιάο είρε 
δεκνζηνπνηήζεη ην 2008, γηα ηελ νξζή ρσξνζέηεζε AIΝΞΑ ζηε Θξάθε, κηα πεξηνρή κε 
ηδηαίηεξε νηθνινγηθή αμία θπξίσο ιφγσ ηεο πινχζηαο νξληζνπαλίδαο πνπ θηινμελεί (WWF 
Διιάο 2008b). Ζ επηθαηξνπνίεζε απηή είλαη αλαγθαία, θαζψο ζηε θχζε ηίπνηα δελ είλαη 
ζηαηηθφ ελψ θαη ε έξεπλα πξνζθνκίδεη ζπλερψο λέα δεδνκέλα, θαη ππφ απηφ ην πξίζκα είρε 
πξνβιεθζεί θαη ζην θείκελν ηνπ 2008. Δπηπιένλ, ε παξνχζα κειέηε ιακβάλεη ππφςε θαη 
ζπλδξάκεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο πξφζθαηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά 
ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εηδηθφηεξα, κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε 
ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο.   

Tν WWF Διιάο έρεη εδψ θαη ρξφληα επηζεκάλεη ηελ αλάγθε γηα πξνζεθηηθή εγθαηάζηαζε 
AIΝΞΑ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ησλ ΞΔ Ονδφπεο θαη Έβξνπ, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ξηδηθήο 
αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ ρσξνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ΑΗΝΞΑ. Ζ παξνχζα πξφηαζε 
αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε νξηζκνχ απζηεξψλ ρσξνηαμηθψλ θξηηεξίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Θξάθεο, ψζηε ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ AIΝΞΑ λα ιάβεη ρψξα ζε πεξηνρέο φπνπ 
αλακέλνληαη κηθξφηεξεο επηπηψζεηο ζηα αξπαθηηθά πνπιηά θαζψο θαη άιια είδε 
νξληζνπαλίδαο.  

Πην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 
αληηκεησπίδεη ε αλάπηπμε ησλ AIΝΞΑ ζηελ Θξάθε. Πην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 
ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ WWF Διιάο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε 
θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ λέσλ θαη παιαηφηεξσλ 
δεδνκέλσλ γηα ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζε 
ιεπηνκέξεηα ε λέα πξφηαζε ρσξνζέηεζεο AIΝΞΑ θαη νη λέεο πξνηεηλφκελεο δψλεο 
απνθιεηζκνχ θαη απμεκέλεο πξνζηαζίαο. Πην ηέινο εληνπίδνληαη νη πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη 
σο νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. 

1.2 Ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ και πποώθηζη 
ανανεώζιμων πηγών ενέπγειαρ 
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί κία αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα, ε αληηκεηψπηζε ηεο 
νπνίαο απαηηεί γελλαίεο θαη άκεζεο ιχζεηο. Πην πιαίζην απηφ, νη ΑΞΔ έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ 
ξφιν. Ρν WWF ζεσξεί φηη ε ρξήζε θαζαξψλ ΑΞΔ κπνξεί λα θαιχςεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 
παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ έσο ην 2050 (WWF Διιάο 2013a).  

Ζ Διιάδα, σο κέινο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο έρεη ήδε δεζκεπηεί λα είλαη ζπκκέηνρνο ζε 
απηή ηελ παγθφζκηα πξφθιεζε θαη έρεη αλαιάβεη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ 
αλάγθε αλάπηπμεο ΑΞΔ ζηε ρψξα.

1
 Αλαγλσξίδνληαο ηηο ΑΞΔ σο θχξην εξγαιείν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηε κείσζε ηεο ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ, ηελ 
ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη αλεμαξηεζία, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηαπηφρξνλα ηα 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αλάπηπμε ηνπο ζηελ Διιάδα, ην WWF Διιάο 
ηνλίδεη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο κηαο ζηαζεξήο θαη ζαθνχο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηηο ΑΞΔ. 
Ζ πνιηηηθή απηή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλαλ ζπλεθηηθφ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, λα 

                                                 
1
 Οη δεζκεύζεηο ηεο Διιάδαο αθνξνύλ ηελ παγθόζκηα ζπκθσλία γηα ιήςε κέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο αύμεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη 2
ν
C, ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο 

ΔΔ θαηά 80-95% έσο ην 2050 θαη ηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ΑΠΔ ζην 20% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
ηεο ρώξαο κέρξη ην 2020 
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πεξηιακβάλεη ζαθείο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ, θαη λα βαζίδεηαη ζε θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ζε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (WWF Διιάο 2013a). 

Ραπηφρξνλα θαη θαζψο νη ΑΞΔ απνηεινχλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο έξγα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
ειιεληθήο πεξηθέξεηαο, θάζε επέλδπζε ηέηνηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Πε ρψξεο φπσο ε Βξεηαλία 
θαη ε Γαλία, ε δηαβνχιεπζε θαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ απνηειεί θαζήθνλ γηα 
ηνπο επελδπηέο θαη ηηο δεκφζηεο αξρέο. Πηελ Διιάδα αληίζεηα, ε ελεκέξσζε ζπλήζσο 
εμαληιείηαη ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ θνηλνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, πξάγκα πνπ ζέηεη 
ζε ακπληηθή ζηάζε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (WWF Διιάο 2013a). Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
κάιηζηα ε θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηε καθξνρξφληα ππνζηήξημε 
απηψλ ησλ επελδχζεσλ, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζηε κεζνπξφζεζκε θαη 
καθξνπξφζεζκε αλάζρεζε ησλ πξνζπαζεηψλ αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 
Αληίζεηα, ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ ζα επηηξέςεη ηελ 
πξαγκάησζε ησλ σθειεηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηηο επελδχζεηο απηέο 
φπσο, ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο απφ ξππνγφλεο ή/θαη εηζαγφκελεο ζπκβαηηθέο 
κνξθέο ελέξγεηαο, ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ε αλάπηπμε κηαο εγρψξηαο 
βηνκεραλίαο ΑΞΔ (αλ ππάξμεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο), ε δηάρπζε νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζηελ 
θνηλσλία θαη θπξίσο ε έκπξαθηε θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (WWF Διιάο 2013a).  

1.3 Δπιπηώζειρ ηων αιολικών πάπκων ζηην οπνιθοπανίδα 
Ζ αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί κία απφ ηηο πην ψξηκεο επηινγέο ΑΞΔ κε ζεκαληηθά 
πεξηβαιινληηθά νθέιε θαη ηερλνινγηθέο πξννπηηθέο. Υζηφζν, εθηφο απφ ηηο σθέιεηεο, ηα 
ΑΗΝΞΑ έρνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο άιισζηε νπνηνδήπνηε ηερληθφ έξγν. Ζ 
ζεκαληηθφηεξε αλεζπρία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΗΝΞΑ, φπσο αλαθέξεη θαη 
ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (EC 2010) θαη ε Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Θιηκαηηθή 
Αιιαγή (ΗPCC) (Wiser et al. 2011), αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζηα πνπιηά, ηδηαίηεξα φηαλ ε 
ρσξνζέηεζή ηνπο γίλεηαη ζε πεξηνρέο νξληζνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη νη ΕΔΞ ηεο 
Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ γηα ηα άγξηα πνπιηά.   

Νη δπλάκεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηα πνπιηά, φπσο είραλ ζεκεησζεί θαη ζηελ 
πξφηαζε ηνπ WWF Διιάο ην 2008, έρνπλ θαηαγξαθεί επαξθψο απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή 
θνηλφηεηα (Drewitt and Langston 2006, Whitfield and Madders 2006, De Lucas et al. 2007, 
Percival 2007, Ferrer et al. 2011). Νη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο είλαη νη εμήο:  

 Άκεζε ζαλάησζε ιφγσ πξφζθξνπζεο ζηηο πηέξπγεο ησλ ηνπξκπηλψλ, ζηνπο πχξγνπο 
ησλ αλεκνγελλεηξηψλ (Α/Γ) ή ζε άιιεο ζπλνδεπηηθέο ππνδνκέο, φπσο ηα ελαέξηα 
θαιψδηα κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Γεκηνπξγία εκπνδίσλ ζηελ θίλεζε ησλ πνπιηψλ, κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε 
νηθνινγηθή ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ θχθιν δσήο ηνπο 
(πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο, αλαπαξαγσγήο, δηαρείκαζεο, θ.α.). Ρν πξφβιεκα απηφ 
εληείλεηαη φηαλ ζε κηα θξίζηκε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πνπιηψλ πεξηνρή 
ρσξνζεηεζνχλ πνιιά ΑΗΝΞΑ.  

 Αιιαγή ρξήζεο βηνηφπσλ ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΗΝΞΑ θαη ιφγσ επηπιένλ 
επεκβάζεσλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. Αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αλζξψπσλ 
θαη ζπλεπψο ηεο φριεζεο ζε πεξηνρέο πνπ ήηαλ απξνζπέιαζηεο ζην παξειζφλ, θάηη 
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ εθηνπηζκφ ή ηνλ απνθιεηζκφ πνπιηψλ απφ θάπνηεο 
πεξηνρέο.  
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Δηδηθά φζν αθνξά ηα επηθξαηεηαθά2 πνπιηά, ε παξνπζία ΑΗΝΞΑ πιεζίνλ ησλ πεξηνρψλ 
θσιηάζκαηνο ηνπο απμάλεη ηνλ θίλδπλν πξφζθξνπζεο ηνπο ζηηο Α/Γ θαη επίζεο απμάλεη ηηο 
πηζαλφηεηεο ηα αλαπαξαγσγηθά δεπγάξηα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ θσιηά ηνπο θαη λα 
αλαδεηήζνπλ ζέζεηο θσιηάζκαηνο ζε ππνβέιηηζηεο ζέζεηο. Πηελ πεξίπησζε απνπζίαο 
ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο ηα αλαπαξαγσγηθά δεπγάξηα πηζαλφηαηα ζα 
παξακείλνπλ ζην ζεκείν ρσξίο φκσο λα νινθιεξψζνπλ ηηο αλαπαξαγσγηθέο ηνπο 
πξνζπάζεηεο. Θαη νη δχν πεξηπηψζεηο θαηαιήγνπλ ζε αχμεζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ 
απνηπρηψλ, κε θαζνξηζηηθέο επηπηψζεηο ζην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ησλ πιεζπζκψλ ησλ 
εηδψλ απηψλ (Langston and Pullan 2003, Fielding et al. 2006).  

Νη επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ, σζηφζν, φπσο θαη φιεο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε 
θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, ηφζν θαηά ηε ρσξνζέηεζε θαη ηελ θαηαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ΑΗΝΞΑ είλαη 
άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο πνπ ελψ απνηεινχλ ελδηαηηήκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο 
γηα ηελ νξληζνπαλίδα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ θαη απμεκέλε πξννπηηθή 
αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ.  

Γηα απηφ ην ιφγν εμάιινπ, ηφζν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (EC 2010) φζν θαη ε εζληθή 
λνκνζεζία αλαγλσξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ εληφο νηθνινγηθά επαίζζεησλ 
πεξηνρψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, νη νπνίνη κπνξεί ηειηθά 
λα νδεγνχλ ζηνλ θαηά πεξίπησζε απνθιεηζκφ ηνπο. Ρέηνηνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί 
αλαγλσξίδνληαη εμάιινπ ζην Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθφ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο γηα ηηο ΑΞΔ (ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ), ζην άξζξν 6 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπνληαη 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ σο αζχκβαηεο κε ηελ εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ, ζην λφκν 
3937/2011 γηα ηε «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 
Α/60/31.3.2011) αιιά θαη ζηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε 8353/276/Δ103 (ΦΔΘ Β/415/23.12.2012) (ζην εμήο ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ 
νξληζνπαλίδαο)3.  

Πην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε απφ ηηαιηθφ δηθαζηήξην, ε νπνία εμέηαζε ηηο πηζαλέο 
αληηθξνπφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία ηφζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο φζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΞΔ. Ρν δηθαζηήξην εξκήλεπζε ην 
πθηζηάκελν δίθαην θαη θαηέιεμε φηη, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε λνκνζεζία επηηξέπεη ζε 
έλα θξάηνο κέινο λα ζέζεη φξνπο γηα ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ απνθιεηζκφ εγθαηάζηαζεο Α/Γ ζε  
κία πεξηνρή εληαγκέλε ζην δίθηπν Natura 2000 (C-2/10, Azienda Agro-Zootecnica 
Franchini and Eolica di Altamura). Δηδηθά γηα ηα είδε νξληζνπαλίδαο νη πεξηνξηζκνί απηνί 
είλαη δπλαηφλ λα κελ αθνξνχλ κφλν κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, αιιά λα αθνξνχλ θαη 
γεηηνληθέο πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο.4  

                                                 
2
 Σα επηθξαηεηαθά πνπιηά ζπλδένληαη ζηελά κε κία, ρσξηθά ζπγθεθξηκέλε, πεξηνρή, ηελ επηθξάηεηά ηνπο, ηελ νπνία 

ππεξαζπίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηηο αλαπαξαγσγηθέο θαη ηξνθνιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο. ηελ ΚΤΑ 
8353/276/Δ103 (ΦΔΚ 415 Β’/ 23.12.2012), ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «ρσξνθξαηηθά είδε» πνπ νξίδνληαη σο ηα ηα 
είδε ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ δελ είλαη απνηθηαθά» 
3
 ΚΤΑ 8353/276/Δ103  «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απόθαζεο ‘Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ 
νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ....’ (Β΄ 1495), ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ‘Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
άγξησλ πηελώλ’ ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
2009/147/ΔΚ» (ΦΔΚ Β/415/ 23.12.2012) 
4 

Δλδεηθηηθά, ην άξζξν 4(4) ηνπ λ. 3937/2011 γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 
Α/60/31.3.2011) πξνβιέπεη: «Αν για ηεν προζηαζία και διαηήρεζε ηων περιοτών, ηων ζηοιτείων ή ηων ζσνόλων 
ηες παραγράθοσ 3 επιβάλλεηαι παράλλελα ε εθαρμογή οριζμένων μέηρων ζε γειηονικές εκηάζεις, οι παραπάνω 
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1.4 Ζ πεπιοσή ηηρ Θπάκηρ 
Ζ Θξάθε είλαη κία πεξηνρή κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή αμία, ππεξ-εζληθήο ζεκαζίαο, θπξίσο 
ιφγσ ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο πνπ θηινμελεί. Ραπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ην 
ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ, έλα κεγάιν ηκήκα ησλ ΞΔ Έβξνπ θαη Ονδφπεο έρεη νξηζηεί σο ΞΑΞ 1, κε 
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ππλεπψο, ε γχξσ απφ ηελ ΞΑΞ 
1 πεξηνρή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πεξηνρήο πνπ ζπλδπάδεη αηνιηθφ θαη 
νξληζνινγηθφ ελδηαθέξνλ (Σάξηεο 1).         

  

       

1.5 Ζ αξία ηηρ Θπάκηρ για ηην οπνιθοπανίδα 
Ρν θεληξηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηεο ΞΔ Έβξνπ, ην βφξεην ηκήκα ηεο ΞΔ Ονδφπεο θαη ηκήκα 
ηεο ΞΔ Μάλζεο ζπληζηνχλ ηε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή γηα ηα αξπαθηηθά πνπιηά ζηελ Διιάδα 
θαη ζίγνπξα κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ζηελ Δπξψπε. Ζ νξληζνινγηθή αμία ηεο Θξάθεο, 
απνηππψλεηαη μεθάζαξα απφ ηηο πέληε Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (ΕΔΞ), βάζεη ηεο Νδεγίαο 
2009/147/ΔΘ γηα ηα άγξηα πηελά, πνπ εληνπίδνληαη ζε απηήλ, δχν εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ 
ραξαθηεξηζηεί θαη σο Δζληθά Ξάξθα5. Δπηπιένλ πεξηνρέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Δηδηθέο 
Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) βάζεη ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ γηα ηνπο νηθνηφπνπο.  

                                                                                                                                                         
περιοτές, ηα ζηοιτεία ή ηα ζύνολα αποηελούν κενηρικό ημήμα μιας εσρύηερες περιοτής, ζηεν οποία ηα αναγκαία 
μέηρα προζηαζίας κλιμακώνονηαι καηά δώνες.» 
5 ΚΤΑ 35633. ««Υαξαθηεξηζκόο ηνπ δάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκκεο – νπθιίνπ σο Δζληθό Πάξθν κε ηελ νλνκαζία 
«Δζληθό Πάξθν Γάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκκεο – νπθιίνπ» θαη θαζνξηζκόο ρξήζεσλ θαη όξσv θαη πεξηoξηζκώv 
δόκεζεο» (ΦΔΚ Γ/911/13.10.2006) θαη ΚΤΑ 4110 «Υαξαθηεξηζκόο ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο πεξηνρήο ησλ 
πγξνηόπσλ ηνπ Γέιηα ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Έβξνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ σο Δζληθό Πάξθν κε ηελ 
νλνκαζία Δζληθό Τγξνηνπηθό Πάξθν Γέιηα Έβξνπ» (ΦΔΚ Γ/102/16.3.2007) 

 

 
Υάξηεο 1. Ζ Πεξηνρή Αηνιηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 1, νη Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη νη εγθαηεζηεκέλεο αλεκνγελλήηξηεο  
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Ρν Δζληθφ Ξάξθν Γάζνπο Γαδηάο-Ιεπθίκεο-Πνπθιίνπ (ζην εμήο Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο) 
απνηειεί ηφπν παλεπξσπατθήο ζεκαζίαο θαζψο έρνπλ παξαηεξεζεί  36 απφ ηα 38 είδε 
εκεξφβησλ αξπαθηηθψλ ηεο Δπξψπεο. Ρα πεξίπνπ 100 άηνκα ηνπ κνλαδηθνχ ελαπνκείλαληα 
πιεζπζκνχ καπξφγππα (Aegypius monachus) ζηε ΛΑ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή γηα ηξνθνιεςία ελψ αλαπαξάγνληαη εληφο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο. Ζ πεξηνρή 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη γηα ηνλ αζπξνπάξε (Neophron percnopterus) ν νπνίνο 
θαηαηάζζεηαη σο «Θηλδπλεχνλ» κε εμαθάληζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη «Θξηζίκσο 
Θηλδπλεχνλ» ζηελ Διιάδα, γηα ην φξλην (Gyps fulvus) ην νπνίν θαηαηάζζεηαη σο «Θξηζίκσο 
Θηλδπλεχνλ» ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα (Ιεγάθηο & Καξαγθνχ 2009) θαη γηα άιια 
επηθξαηεηαθά αξπαθηηθά φπσο, ν βαζηιαεηφο (Aquila heliaca), ν ζαιαζζαεηφο (Haliaeetus 
albicilla), ν ζηηθηαεηφο (Aquila clanga), ν ρξπζαεηφο (Aquila chrysaetos), ε αεηνγεξαθίλα 
(Buteo rufinus), ν πεηξίηεο (Falco peregrinus), ν γεξαθαεηφο (Hieraaetus pennatus), ν 
θξαπγαεηφο (Aquila pomarina) θαζψο θαη ν καπξνπεηξίηεο (Falco eleonorae) θαη ν 
καπξνπειαξγφο (Ciconia nigra), φια είδε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η

6
 ηεο 2009/147/ΔΘ. Ξνιιά 

απφ ηα είδε απηά εληάζζνληαη επίζεο ζε θάπνηα θαηεγνξία θηλδχλνπ. Ρα φξηα ηνπ Δζληθνχ 
Ξάξθνπ Γαδηάο ζπκπίπηνπλ, ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο, κε ηα φξηα ηεο ΕΔΞ «Γάζνο 
Γαδηάο-Πνπθιί» (GR1110002) θαη ηεο Δηδηθήο Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) «Βνπλά Έβξνπ» 
(GR1110005). 

Βαζηθφο παξάγνληαο ζηε ζεκαληηθή νξληζνινγηθή αμία ηεο Θξάθεο είλαη θαη ην Δζληθφ 
γξνηνπηθφ Ξάξθν Γέιηα Έβξνπ, πγξφηνπνο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηα δηαρεηκάδνληα 
πδξφβηα πνπιηά θαη γηα εθείλα πνπ ηνλ αμηνπνηνχλ σο κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ. Δλδεηθηηθά 
ζηελ πεξηνρή έρεη θαηαγξαθεί ε παξνπζία εηδψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Διιάδα σο 
«Ρξσηά», φπσο ν λαλφθπθλνο (Cygnus columbianus) θαη ν αξγπξνπειεθάλνο (Pelecanus 
crispus), σο «Θηλδπλεχνληα», φπσο ν ζηηθηαεηφο θαη σο «Θξηζίκσο Θηλδπλεχνληα», φπσο ε 
λαλφρελα (Anser erythropus), ν ζαιαζζαεηφο θαη ν βαζηιαεηφο (Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
Δζληθνχ Ξάξθνπ Γέιηα Έβξνπ 2012). Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ θαηαγξάθεηαη  
ε ΕΔΞ «Γέιηα Έβξνπ» (GR1110006) θαη ε ΔΕΓ «Γέιηα Έβξνπ θαη Γπηηθφο Βξαρίνλαο» 
(GR1110007). Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο γξνηφπνο 
Γηεζλνχο Πεκαζίαο βάζεη ηεο Πχκβαζεο Οακζάξ7.  

Ρν κσζατθφ ησλ πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξε νξληζνινγηθή ζεκαζία ζπκπιεξψλνπλ ηέινο νη 
ππφινηπεο 3 ΕΔΞ εθ ησλ νπνίσλ φιεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε Πεκαληηθέο Ξεξηνρέο γηα ηα 
Ξνπιηά (ΠΞΞΔ)8, ηνπ δηθηχνπ πεξηνρψλ ηεο BirdLife International (βι. Σάξηε 2). Πηα 
ζεκαληηθφηεξα είδε ησλ ΕΔΞ «Λφηην Γαζηθφ Πχκπιεγκα Έβξνπ» (GR1110009), «Νξεηλφο 
Έβξνο-Θνηιάδα Γεξείνπ» (GR1110010) θαη «Θνηιάδα Φηιηνχξε» (GR1130011) 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν καπξφγππαο, ην φξλην, ν αζπξνπάξεο, ν ζαιαζζαεηφο, ν ρξπζαεηφο, ε 
αεηνγεξαθίλα, ν πεηξίηεο θαη ν κπνχθνο (Bubo bubo). 

                                                 
6
 Σν Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελώλ πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπιηώλ 

γηα ηα νπνία ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ απζηεξά κέηξα πξνζηαζίαο, θπξίσο κέζσ ηεο πξνζηαζίαο 
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο. Γηα ηα είδε απηά, 
πξνβιέπεηαη ν ραξαθηεξηζκόο Εσλώλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), πνπ απνηεινύλ κέξνο ηνπ επξσπατθνύ 
νηθνινγηθνύ δηθηύνπ Natura 2000 
7
 Γηεζλήο πκθσλία πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γηεζλνύο ελδηαθέξνληνο πγξνηόπσλ ηδία σο πγξνβηνηόπσλ, γλσζηή 

σο «ύκβαζε Ρακζάξ», ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα 191/1974 (ΦΔΚ Α/350/20.11.1974) 
8
 Σα δεδνκέλα γηα ηηο ΠΠΔ παξέρνληαη από ηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο, Ηνύληνο 

2013 
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Πίλαθαο 1. Αξπαθηηθά πνπιηά ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο 2009/147/ΔΘ πνπ απαληνύλ ζηελ επξύηεξε ΠΑΠ 1 θαη ην θαζεζηώο 
πξνζηαζίαο ηνπο (πεξηιακβάλεηαη θαη ν καπξνπειαξγόο, ιόγσ ηεο ζπαληόηεηαο ηνπ). 
 

Δίδνο Δπνρή 
Παξάξηεκα  

2009/147/ΔΘ 
SPEC9 

Διιεληθό 
Θόθθηλν Βηβιίν 

(2009) 
Βαζηιαεηφο 
Aquila heliaca 

Γηαρείκαζε Η 1 
Θξηζίκσο 

Θηλδπλεχνλ 
Θαιαζζαεηφο 
Haliaeetus albicilla 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε, 

δηαρείκαζε 
Η 1 

Θξηζίκσο 
Θηλδπλεχνλ 

Σξπζαεηφο 
Aquila chrysaetos 

Αλαπαξαγψγε, ηνπηθέο 
κεηαθηλήζεηο 

Η 3 Θηλδπλεχνλ 

Ταξαεηφο 
Pandion haliaetus 

Κεηαλάζηεπζε Η - 
Κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο 
Πηηθηαεηφο 
Aquila clanga 

Γηαρείκαζε, 
ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο 

I 1 Θηλδπλεχνλ 

Θξαπγαεηφο 
Aquila pomarina 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

I 2 Θηλδπλεχνλ 

Πηεπαεηφο 
Aquila nipalensis 

Κεηαλάζηεπζε - 3 Mε Αμηνινγεζέλ 

Φηδαεηφο 
Circaetus gallicus 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

I 3 
Πρεδφλ 

Απεηινχκελν 
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 Οη θαηεγνξίεο SPEC (Species of European Conservation Concern) ηνπ Birdlife International ζηηο νπνίεο 

θαηαηάζζνληαη ηα επξσπατθά είδε πνπιηώλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ πιεζπζκώλ ηνπο ζε 
επξσπατθό θαη παγθόζκην επίπεδν (ζηνηρεία 2004): SPEC 1 – Δίδε ησλ νπνίσλ νη πιεζπζκνί ζεσξνύληαη σο 
Παγθόζκηνπ Δλδηαθέξνληνο Γηαηήξεζεο, θαζώο ηα είδε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο Παγθνζκίσο Απεηινύκελα 
(δειαδή CR, EN, VU), ρεδόλ Απεηινύκελα (NT) ή Αλεπαξθώο Γλσζηά (DD), SPEC 2 – Δίδε ησλ νπνίσλ νη 
πιεζπζκνί βξίζθνληαη ζε κε επηζπκεηή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ζε επξσπατθό επίπεδν θαη είλαη ζπγθεληξσκέλνη 
ζηελ Δπξώπε, SPEC 3 – Δίδε ησλ νπνίσλ νη πιεζπζκνί βξίζθνληαη ζε κε επηζπκεηή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ζε 
επξσπατθό επίπεδν, αλ θαη δελ είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζηελ Δπξώπε (Πνξηόινπ θαη ζπλ. 2009) 

 
Υάξηεο 2. Οη Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη νη εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά 
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Αζπξνπάξεο 
Neophron 
percnopterus 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

Η 3 
Θξηζίκσο 

θηλδπλεχνλ 

Καπξφγππαο 
Aegypius monachus 

Αλαπαξαγσγή, ηνπηθέο 
κεηαθηλήζεηο 

Η 1 Θηλδπλεχνλ 

Όξλην 
Gyps fulvus 

Αλαπαξαγσγή, ηνπηθέο 
κεηαθηλήζεηο 

Η - 
Ρξσηφ/Θξηζίκσο 

Θηλδπλεχνλ 
Γεξαθαεηφο 
Hieraaetus 
pennatus 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

I 3 
Θξηζίκσο 

Θηλδπλεχνλ 

Πθεθηάξεο 
Pernis apivorus 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

I - 
Κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο 
Ρζίθηεο  
Milvus migrans 

Αλαπαξαγσγή, 
δηαρείκαζε, 

κεηαλάζηεπζε 
Η 3 

Θξηζίκσο 
Θηλδπλεχνλ 

Ταιηδηάξεο 
Milvus milvus 

Γηαρείκαζε I 1 
Αλεπαξθψο γλσζηφ 

 
Βαιηφθηξθνο 
Circus cyaneus 

Γηαρείκαζε I 3 Mε Αμηνινγεζέλ 

Θαιακφθηξθνο 
Circus aeruginosus 

Αλαπαξαγσγή, 
δηαρείκαζε 

I - 
Ρξσηφ 

 
Πηεπφθηξθνο 
Circus macrourus 

Κεηαλάζηεπζε I 1 Αλεπαξθψο γλσζηφ 

Γεξαθίλα 
Buteo buteo 

Αλαπαξαγσγή, ηνπηθέο 
κεηαθηλήζεηο 

- - Κε Αμηνινγεζέλ 

Αεηνγεξαθίλα 
Buteo rufinus 

Αλαπαξαγσγή, ηνπηθέο 
κεηαθηλήζεηο 

Η 3 Ρξσηφ 

Σηνλνγεξαθίλα 
Buteo lagopus 

Γηαρείκαζε - - Mε Αμηνινγεζέλ 

Γηπινζάηλν 
Accipiter gentilis 

Αλαπαξαγσγή I - Κε Αμηνινγεζέλ 

Μεθηέξη  
Accipiter nisus 

Αλαπαξαγσγή, 
δηαρείκαζε 

Η - Mε Αμηνινγεζέλ 

Παΐλη 
Accipiter brevides 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

Η 2 Mε Αμηνινγεζέλ 

Βξαρνθηξθίλεδν 
Falco tinnunculus 

Αλαπαξαγσγή, ηνπηθέο 
κεηαθηλήζεηο 

- 3 Mε Αμηνινγεζέλ 

Θηξθηλέδη 
Falco naumanni 

Κεηαλάζηεπζε Η 1 Ρξσηφ 

Λαλνγέξαθν 
Falco columbarius 

Γηαρείκαζε Η - Mε Αμηνινγεζέλ 

Γεληξνγέξαθν 
Falco subbuteo 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

- - Κε Αμηνινγεζέλ 

Καπξνθηξθίλεδν 
Falco vespertinus 

Κεηαλάζηεπζε Η 3 Αλεπαξθψο γλσζηφ 

Ξεηξίηεο 
Falco peregrinus 

Αλαπαξαγσγή Η - 
Κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο 
Καπξνπεηξίηεο 
Falco eleonorae 

Κεηαλάζηεπζε Η 2 
Κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο 
Πηεπνγέξαθν 
Falco cherrug 

Κεηαλάζηεπζε Η 1 
Θξηζίκσο 

Θηλδπλεχνλ 
Καπξνπειαξγφο 
Ciconia nigra 

Αλαπαξαγσγή, 
κεηαλάζηεπζε 

Η 3 Θηλδπλεχνλ 
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1.6 Αιολικά πάπκα ζηην Θπάκη  
Ζ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα εγθαηάζηαζε 
ΑΗΝΞΑ. Πήκεξα ζηελ πεξηνρή βξίζθνληαη εγθαηαζηεκέλα ΑΗΝΞΑ κε ζχλνιν 178 Α/Γ ηφζν 
εληφο φζν θαη εθηφο ΞΑΞ 1, ελψ ην ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε 480 ηππηθψλ 
Α/Γ εληφο ηεο ΞΑΞ 1 (ελδεηθηηθά 960 MW), ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη αλ ζηνλ αξηζκφ απηφ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνυπάξρνπζεο ηνπ 2008 Α/Γ (Σάξηεο 1).  

Δίλαη ζαθέο φηη ε αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγθαηάζηαζεο ΑΗΝΞΑ ζηελ πεξηνρή, 
νθείιεη λα αλαγλσξίζεη πσο ε εμέιημε ηεο αγνξάο αηνιηθήο ελέξγεηαο επεξεάδεηαη άκεζα απφ 
ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (ΔΙΔΡΑΔΛ 2012). Ρν γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ 
εγθαηαζηεκέλσλ Α/Γ δελ έρεη αιιάμεη απφ ην 2010 απνηππψλεη απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
Υζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΗΝΞΑ: νη ζπλερείο  
παιηλδξνκήζεηο  ζην  επίπεδν  ηεο  πνιηηηθήο  γηα  ηηο  ΑΞΔ,  ε  έιιεηςε  ησλ απαξαίηεησλ  
εξγαιείσλ  γηα  ζηηβαξφ  ζρεδηαζκφ,  νη  ζπζζσξεπκέλεο  δπζθνιίεο  ρξεκαηνδφηεζεο  ησλ 
απαξαίηεησλ λέσλ έξγσλ, αιιά θαη ε αλαζθάιεηα δηθαίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζεζκηθφ 
πιαίζην πνπ ππφθεηηαη ζε ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο (WWF Διιάο 2013a). Δληνχηνηο, ζχκθσλα 
κε ηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζηελ πεξηνρή βξίζθνληαη ππφ 
δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο 9 ΑΗΝΞΑ (ΞΔΘΑ 2012).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ΞΑΞ 1 δηαζρίδεηαη απφ ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηνλ θάζεην άμνλα 
Φεξψλ-Νξκελίνπ, ελψ αξθεηνί νηθηζκνί βξίζθνληαη δηάζπαξηνη εληφο απηήο. Νη νδηθνί άμνλεο 
θαη νη νηθηζκνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ΑΗΝΞΑ, αιιά θαη ηελ χπαξμε ζηελ πεξηνρή 
πςεινχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ππεξζπγθέληξσζε ησλ ππνδνκψλ 
αμηνπνίεζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηα νξεηλά ησλ λνκψλ Έβξνπ θαη Ονδφπεο, φπσο 
εμάιινπ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηε ΟΑΔ. Πην ηκήκα απηφ ηεο 
Θξάθεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ΞΑΞ 1 αιιά θαη πεξηθεξεηαθά απηήο, βξίζθεηαη θαη ν 
κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ γηα ηελ νξληζνπαλίδα πεξηνρψλ. Υο εθ ηνχηνπ, 
πξνθχπηεη αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ πεξηνρή κε ζεβαζκφ 
ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε, λνκηθά θαη νηθνινγηθά, επηβεβιεκέλε πξνζηαζία ησλ 
ζπάλησλ απηψλ εηδψλ.  

1.7 Οι παπεμβάζειρ ηος WWF Δλλάρ 
Ρν WWF Διιάο, βαζηδφκελν ζηελ πνιπεηή θαη ζπλερή παξνπζία ηνπ ζηε Θξάθε10, έρεη 
επαλεηιεκκέλα επηζεκάλεη ηελ αλάγθε πξνιεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζκελψλ 
επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε εγθαηαζηάζεσλ ΑΗΝΞΑ ζηελ πεξηνρή, ζηε 
βάζε επηζηεκνληθά έγθπξσλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ νηθνινγηθή 
ζπλέρεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νδεγνχλ ζε πξνηάζεηο θαη' εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 
πξνθχιαμεο. Ζ αλσηέξσ ζπλζήθε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
πηέζεσλ ζηελ πνιχηηκε νξληζνπαλίδα, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην ηδηαίηεξν θπζηθφ θαη 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Ρν γεγνλφο απηφ  ζα ιεηηνπξγήζεη επλντθά θαη γηα 
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΑΗΝΞΑ, εληζρχνληαο ηα πεξηβαιινληηθά, 
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ.  

Πηελ θαηεχζπλζε απηή ε νξγάλσζε θαηέζεζε ζεηξά παξεκβάζεσλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο ΘΑ γηα ην ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ φζν θαη κεηά ηε 
δεκνζίεπζή ηεο, ζίγνληαο δεηήκαηα ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
νξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο (WWF Διιάο 2007, 2009). Δπίζεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 
2008 δεκνζίεπζε θείκελν ζέζεο γηα ην δήηεκα ηεο ζχγθξνπζεο ησλ πνπιηψλ κε ηηο Α/Γ, 

                                                 
10

 Σν WWF δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ από ην 1979. Σν 1992 εγθαηαζηάζεθε ζηε Γαδηά 
επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ WWF Διιάο 
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εθθξάδνληαο ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ ζε πεξηνρέο απμεκέλνπ 
νξληζνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θαηέζεζε επείγνπζεο εθθιήζεηο ζηελ ηφηε πνιηηηθή εγεζία 
ηνπ ΞΔΣΥΓΔ επηζεκαίλνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ έληαμε εληφο ηεο 
ΞΑΞ 1 ησλ Δζληθψλ Ξάξθσλ Γαδηάο θαη Γέιηα Έβξνπ (WWF Διιάο 2008a).   

Δληνπίδνληαο έγθαηξα ηηο επηπηψζεηο κίαο άζηνρα ζρεδηαζκέλεο αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ ζηελ 
πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαη αμηνπνηψληαο ηε γλψζε ηνπ γηα ηελ πεξηνρή, ην WWF Διιάο 
πξνρψξεζε ην 2008 ζηε ζχληαμε πξφηαζεο γηα ηελ νξζή ρσξνζέηεζε ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ 
πεξηνρή ηεο ΞΑΞ 1 (WWF Διιάο 2008b). Ζ πξφηαζε απηή πξνζδηφξηδε Εψλεο Απνθιεηζκνχ 
εληφο ησλ νπνίσλ ζα έπξεπε λα απαγνξεπηεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ΑΗΝΞΑ θαη Εψλεο 
Απμεκέλεο Ξξνζηαζίαο εληφο ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε απηή ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί 
κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο (Σάξηεο 3).  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δχν δσλψλ είραλ αμηνπνηεζεί ηα δηαζέζηκα, ηελ πεξίνδν εθείλε, 
επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΗΝΞΑ, φπσο θαη πιεζψξα 
δεδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζπάληα είδε. Γηα είδε, φπσο ν καπξφγππαο θαη ην φξλην, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηα καθξνρξφληα επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα 
παξαθνινχζεζεο πνπ εθαξκφδεη ε κφληκε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ WWF Διιάο ζηελ 
πεξηνρή. Γηα είδε πνπιηψλ, φπσο ν αζπξνπάξεο, ν ρξπζαεηφο, ε αεηνγεξαθίλα, ν πεηξίηεο 
θαζψο θαη ν καπξνπειαξγφο εληνπίζηεθε, κε έξεπλα πεδίνπ πνπ δηεμήρζε ην θαινθαίξη ηνπ 
2008 θαη αμηνινγψληαο θαη ηηο ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο, ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο θσιηψλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο ΞΑΞ 1 θαη πεξηθεξεηαθά απηήο, εθηφο ησλ δχν Δζληθψλ Ξάξθσλ 
(Αιηβηδάηνο θαη ζπλ. 1996, Κπνπξδάθεο 2003). Βάζεη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ εληνπίζηεθαλ νη 
πεξηνρέο επαηζζεζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο ζηα ΑΗΝΞΑ θαη θαζνξίζηεθαλ νη δψλεο 
απνθιεηζκνχ θαη απμεκέλεο πξνζηαζίαο.  

 

 

 

 

Υάξηεο 3. Οη Εώλεο Απνθιεηζκνύ θαη Εώλεο Απμεκέλεο Πξνζηαζίαο όπσο απνηππώζεθαλ ην 2008 ζηελ πξόηαζε ηνπ WWF 

Διιάο γηα ηελ νξζή ρσξνζέηεζε αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ Θξάθε (WWF Διιάο 2008). 
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Κέζσ ηεο πξφηαζεο απηήο ην WWF Διιάο πξνζπάζεζε λα ζπλεηζθέξεη ζε έλαλ επξχηεξν 
δηάινγν γηα έλαλ πην νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε. Δίλαη 
ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί φηη ε πξφηαζε έρεη αμηνπνηεζεί θαηά πεξίπησζε απφ επελδπηέο, 
κειεηεηέο θαη απφ ηηο αξκφδηεο, γηα ηελ αδεηνδφηεζε έξγσλ, ππεξεζίεο. Ξαξφι’ απηά δελ 
απνηέιεζε ηε βάζε γηα κηα ζεζκηθή παξέκβαζε πνπ ζα νδεγνχζε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο 
ρσξνζέηεζεο ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε, κε ηξφπν πνπ λα  εμηζνξξνπεί ηηο αλάγθεο γηα 
αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη γηα δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

Ππλερίδνληαο σζηφζν ηελ πξνζπάζεηα γηα νξζή ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε, ην WWF 
Διιάο παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζηελ πεξηνρή, 
παξεκβαίλνληαο κε εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο. Ξαξά ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε 
αξθεηψλ εθ ησλ εκπιεθφκελσλ εηαηξηψλ θαη θνξέσλ, θάπνηα ΑΗΝΞΑ, αλ θαη ρσξνζεηνχληαη 
εληφο ησλ θξίζηκσλ γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο δσλψλ, έρνπλ ιάβεη 
Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο, ελψ πνιιά βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ησλ αδεηνδνηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ. 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ εζληθή λνκνζεζία φζνλ αθνξά 
ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ζε κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο. Πην πιαίζην απηφ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε θάπνηεο 
πξνηάζεηο ηνπ WWF Διιάο θαη άιισλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε εηδηθήο κέξηκλαο γηα 
ηελ απνθπγή θαη ηε κείσζε ζην δπλαηφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 
νξληζνπαλίδα. Δληνχηνηο, εηδηθά γηα ηε Θξάθε, ε εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ ζπλερίδεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ δελ θαηνρπξψλεη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιχηηκεο 
νξληζνπαλίδαο. Ζ παξνχζα πξφηαζε ηνπ WWF Διιάο ζπλεηζθέξεη ζηελ πιεξέζηεξε 
εθαξκνγή ησλ λέσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε 
ηνπ πιαηζίνπ ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο κε ηηο ζεζκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  

Ξαξάιιεια, ην WWF Διιάο ζπλέρηζε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καπξφγππα θαζψο θαη ηελ 
πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θσιηψλ επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. Νη κειέηεο απηέο 
θαηέγξαςαλ λέα δεδνκέλα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή. 

Ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ηεο γηα ηα πνπιηά, ην WWF Διιάο παξαθνινπζεί ηηο 
επηπηψζεηο ησλ αηνιηθψλ απφ ηελ πξψηε εκθάληζε αλεκνγελλεηξηψλ ζηε Θξάθε (Ruiz et al. 

2005). Ξην πξφζθαηα, θαη κε αθνξκή ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ, πξαγκαηνπνίεζε 
εηδηθά ζηνρεπκέλε κειέηε γηα λα αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ελλέα ΑΗΝΞΑ ζηα αξπαθηηθά 
πνπιηά. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε δχν θάζεηο, ην 2008-2009 θαη 2009-2010, παξέρνληαο 
λέα, ζεκαληηθά θαη ηδηαηηέξσο αλεζπρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 
ΑΗΝΞΑ.  

Ρα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ζπλδπάζηεθαλ κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα απφ ηελ πνιχρξνλε 
επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε πνπ πινπνηεί ε νξγάλσζε, γηα ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ 
ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ 
2008 θαη ηελ παξνπζίαζε κε ην παξφλ κηαο λέαο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ΑΗΝΞΑ ζηε 
Θξάθε.  
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2. ΝΔΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  
Πην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 2008 
κειεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ, ηα νπνία 
ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ΑΗΝΞΑ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο. Πεκεηψλνπκε φηη νη κειέηεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο θαη 
έρνπλ ήδε δεκνζηεπηεί. Υο εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, παξαθάησ 
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζπλνπηηθά, κε έκθαζε ζηε ζπκπιήξσζε ηεο γλψζεο 
ζε ζρέζε κε ην 2008. 

2.1 Υπήζη ηος σώπος από ηον πληθςζμό ηος μαςπόγςπα  
Ρν WWF Διιάο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2009 θαηέγξαςε ηηο θηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
καπξφγππα κέζσ δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο. Ζ κειέηε ήηαλ αθφκε ζε εμέιημε φηαλ 
δεκνζηνπνηήζεθε ε πξφηαζε ηνπ 2008 θαη ηελ πεξίνδν εθείλε δηαζέζηκν ήηαλ κφλν έλα 
κηθξφ κέξνο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε απηή. Ρα 
ζηνηρεία, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζε απηή ηελ ελφηεηα, είλαη πιένλ νινθιεξσκέλα 
θαη έρνπλ ήδε δεκνζηνπνηεζεί (Noidou & Vasilakis 2011) .  

Ζ κέζνδνο ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο βνήζεζε ζηελ απνθάιπςε θξίζηκσλ δεδνκέλσλ γηα 
ην εχξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ καπξφγππα ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη γηα ηα επί κέξνπο 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, εληφο, αιιά θπξίσο, εθηφο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 
Γαδηάο (Σάξηεο 4). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο 
πξνέθπςε πσο ε πεξηνρή ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαζεκεξηλά ν καπξφγππαο, 
θαηαιακβάλεη ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ΞΔ Έβξνπ, ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ΞΔ Ονδφπεο θαη 
ηκήκα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Βνπιγαξίαο.  

 
 

Υάξηεο 4. πρλόηεηα κεηαθηλήζεσλ καπξόγππα εθηηκώκελε κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο πνπ 
ζπιιέρζεθαλ από 7 άηνκα ηα έηε 2007-2009. Ζ θόθθηλε πεξηνρή (75%-100%) ππνδειώλεη ηνλ ππξήλα θαηαλνκήο θαη ε 

πνξηνθαιί (50%-75%) ηνπο ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνύκελνπο δηαδξόκνπο πηήζεο. 
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Ν καπξφγππαο δελ αμηνπνηεί φιε ηελ πεξηνρή κε ηνλ ίδην ηξφπν θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
παξνπζηάδεη αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ. Ξεξηνρέο κε 
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ ηξνθνιεςία ηνπ πιεζπζκνχ, ζεκεία πνπ 
απνηεινχλ ζπρλφηεξεο ζέζεηο θνπξληάζκαηνο θαη θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο επηηήξεζεο, αιιά 
θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη γχπεο αληινχλ, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ αλνδηθψλ ξεπκάησλ αέξα, 
ηελ απαξαίηεηε θηλεηηθή ελέξγεηα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, απνηεινχλ ηηο πεξηνρέο κε 
πςειά επίπεδα δξαζηεξηνπνίεζεο. Αλ θαη κε ρακειφηεξα επίπεδα δξαζηεξηνπνίεζεο, εμίζνπ 
ζεκαληηθέο είλαη θαη νη πεξηνρέο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο δηάδξνκνη πηήζεο ησλ γππψλ θπξίσο 
κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηξνθνιεςίαο θαη ηεο πεξηνρήο αλαπαξαγσγήο ζην Δζληθφ Ξάξθν 
Γαδηάο (Noidou & Vasilakis 2011).  

Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηνπνγξαθία θαη ηηο ρξήζεηο γεο ζηηο λφηηεο θαη λνηηναλαηνιηθέο κε 
ινθψδεηο πεξηνρέο, ην πξφηππν ρξήζεο ρψξνπ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν βνξεηνδπηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ κπνξεί λα εξκελεπηεί. Απνθεχγνληαη πεξηνρέο, φπσο είλαη νη εληαηηθά 
θαιιηεξγήζηκεο πεδηλέο εθηάζεηο, φπνπ ε απνπζία αλνδηθψλ ξεπκάησλ αέξα θαη ε έληνλε 
αλζξψπηλε παξνπζία ηηο θαζηζηνχλ ιηγφηεξν θαηάιιειεο γηα ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο.  

Ζ δνξπθνξηθή ηειεκεηξία απνθάιπςε επίζεο ζηνηρεία θαη γηα ην χςνο ηεο πηήζεο ησλ 
καπξφγππσλ, κε ην 68% ησλ πηήζεσλ ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 30 θαη 110 κέηξσλ 
απφ ην έδαθνο. Δληφο ηεο δψλεο απηήο θηλνχληαη θαη νη ξφηνξεο ησλ πθηζηάκελσλ ζηε Θξάθε 
Α/Γ, επηβεβαηψλνληαο ηελ αλάγθε εμεχξεζεο άκεζεο ιχζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
επαίζζεηνπ απηνχ είδνπο απφ ηνλ θίλδπλν πξφζθξνπζεο ζηηο Α/Γ (Vasilakis & Akriotis 
2009).  

Πην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφηαζεο νξζήο ρσξνζέηεζεο 
ΑΗΝΞΑ ην 2008, ην WWF Διιάο νινθιήξσζε επίζεο ηε κειέηε ρξήζεο ρψξνπ κε βάζε ηα 
ζηνηρεία πνπ είραλ πξνθχςεη λσξίηεξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καπξφγππα κε ηε 
κέζνδν ηεο ξάδην-ηειεκεηξίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2007. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 
θαηέιεμε ζε έλαλ αλαλεσκέλν ράξηε ρξήζεο ρψξνπ (Σάξηεο 5), πνπ, φκσο, ειάρηζηα 
δηαθέξεη απφ ηνλ αληίζηνηρν ράξηε πνπ είρε ήδε δεκνζηεπηεί θαη πεξηιάκβαλε ηα ζηνηρεία 

 

 
Υάξηεο 5. πρλόηεηα παξνπζίαο καπξόγππα εθηηκνύκελε κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ξάδην-ηειεκεηξίαο πνπ ζπιιέρζεθαλ 

γηα 13 άηνκα ηα έηε 2004-2007. Ζ θόθθηλε πεξηνρή (50%) ππνδειώλεη ηελ πεξηνρή πςειήο ζπρλόηεηαο παξνπζίαο. 
 



  

 14 

 

πνπ είραλ ζπιιερζεί κέρξη ην 2006 (Vasilakis et al. 2008). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη 
θξίζηκεο πεξηνρέο πνπ θαηέδεημε ε ξάδην-ηειεκεηξία απνηεινχλ ρψξνπο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 
εηδηθά γηα ηα αλήιηθα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ, ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηηο ηξνθηθέο πεγέο πνπ 
βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία γελλήζεθαλ (Vasilakis et al. 2008).  

Ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο (δνξπθνξηθήο θαη ξαδην-ηειεκεηξίαο) 
ηεθκεξηψλεη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ καπξφγππα δξαζηεξηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φρη κφλν εληφο, αιιά θαη εθηφο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο, πνπ, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, θηινμελεί ηνλ κνλαδηθφ αλαπαξαγφκελν πιεζπζκφ ηνπ είδνπο ζηα 
Βαιθάληα. Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο παξφκνηα πξφηππα ρξήζεο 
ηνπ ρψξνπ πηζαλφηαηα εκθαλίδεη θαη ν πιεζπζκφο ηνπ φξληνπ, θαζψο παξνπζηάδεη παξφκνηα 
πξφηππα αλαδήηεζεο ηξνθήο κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ καπξφγππα. Ζ επηζήκαλζε απηή απμάλεη 
ηελ αλάγθε γηα κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε.  

2.2 Θέζειρ θωλιάζμαηορ επικπαηειακών αππακηικών ποςλιών 
Ρν θαινθαίξη ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε λέα θαηαγξαθή ησλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο 
επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ εθηφο Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο.  

 

Ζ θαηαγξαθή επέηξεςε πέξα απφ ηελ επηβεβαίσζε ρξήζεο ησλ ήδε γλσζηψλ θσιηψλ, ηελ 
αλαθάιπςε λέσλ ζέζεσλ θσιηψλ γηα είδε πνπ είραλ ήδε εληνπηζηεί αιιά θαη γηα είδε 
αξπαθηηθψλ πνπ δελ είραλ εληνπηζηεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε θαηαγξαθή θσιηψλ πνπ είρε 
πξαγκαηνπνηεζεί ην 2008. Κεηά ηε λέα απηή θαηαγξαθή πξνζδηνξίζηεθαλ νη θσιηέο γηα ηα 
είδε: ρξπζαεηφο, ζαιαζζαεηφο, αζπξνπάξεο, θξαπγαεηφο, γεξαθαεηφο, πεηξίηεο, 
αεηνγεξαθίλα, κπνχθνο θαζψο θαη γηα ην καπξνπειαξγφ, πνπ παξφηη δελ είλαη αξπαθηηθφ 
απνηειεί ζπάλην θαη «Θηλδπλεχνλ» είδνο (Ιεγάθηο & Καξαγθνχ 2009). Νη ζέζεηο 
θσιηάζκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Σάξηε 6. 

 
 

Υάξηεο 6. Θέζεηο θσιηάζκαηνο αξπαθηηθώλ πνπιηώλ θαη καπξνπειαξγνύ 
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2.3 ςσνόηηηα θαναηηθόπων πεπιζηαηικών  
Όπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, ην WWF Διιάο απφ ηελ πξψηε παξνπζία Α/Γ ζηελ 
πεξηνρή ηεο Θξάθεο παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ησλ αηνιηθψλ ζηα αξπαθηηθά ηεο 
πεξηνρήο. Ξην πξφζθαηα, θαη κε αθνξκή ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ, πξαγκαηνπνίεζε 
εηδηθά ζηνρεπκέλε κειέηε γηα λα αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ελλέα ΑΗΝΞΑ ζηα αξπαθηηθά 
πνπιηά. Ζ έξεπλα δηήξθεζε δπν πεξηφδνπο 2008-2009 θαη 2009-2010, παξέρνληαο 
ζεκαληηθά θαη ηδηαηηέξσο αλεζπρεηηθά λέα ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ11. 
Πεκεηψλνπκε φηη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηηο ζρεηηθέο 
αλαιχζεηο εζηίαζε ζηνλ εληνπηζκφ λεθξψλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο απφ πξφζθξνπζε κε ηηο Α/Γ 
θαη φρη ζηηο άιιεο αλαγλσξηζκέλεο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ 
έρνπλ ήδε δεκνζηεπηεί, σο εθ ηνχηνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο παξνπζηάδνληαη κφλν 
ζπλνπηηθά.  

Ρα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ 
πιαηζίνπ ρσξνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ Θξάθε.  

Θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2009 ειέγρνληαλ θάζε 14 κέξεο νη 127 απφ ηηο 163 ελ ιεηηνπξγία, 
εθείλε ηελ επνρή, Α/Γ. Ππλνιηθά βξέζεθαλ λεθξά (Cárcamo θαη ζπλ. 2011): 

 5 αξπαθηηθά πνπιηά (ηέζζεξα φξληα θαη έλαο γεξαθαεηφο),  

 11 πνπιηά άιισλ εηδψλ,  

 8 λπρηεξίδεο 

Αληίζηνηρα θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν, ειέγρνληαλ θαζεκεξλά 88 απφ ηηο 163 ελ ιεηηνπξγία,  
εθείλε ηελ επνρή, Α/Γ. Νη Α/Γ επηιέρζεθαλ κε βάζε ηηο γλψζεηο ηνπ WWF Διιάο γηα ηε 
ρξήζε ηεο πεξηνρήο απφ ηα αξπαθηηθά πνπιηά ηεο πεξηνρήο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 
πξνεγνχκελε ρξνληά έξεπλαο (2008-2009) αιιά θαη θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν (2004-2005) . 
Βξέζεθαλ λεθξά (Doutau θαη ζπλ. 2011): 

 9 αξπαθηηθά πνπιηά (έλαο καπξφγππαο, δχν θηδαεηνί Circaetus gallicus,  έλαο 
θαιακφθηξθνο Circus aeruginosus, ηξεηο γεξαθίλεο Buteo buteo, έλα μεθηέξη 
Accipiter nisus θαη έλα ζαΐλη Accipiter spp.) 

 73 πνπιηά άιισλ εηδψλ (ηα πεξηζζφηεξα επξήκαηα ήηαλ άηνκα ησλ εηδψλ: 
ζπηηνρειίδνλν Delichon urbica, δελδξνζηαξήζξα Lullula arborea, θόηζπθαο Turdus 
merula θαη ζηαθηνπεηξνθιήο Oenanthe oenanthe), 

 186 λπρηεξίδεο (ηα είδε: Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus 
pygmaeus, Pipistrellus nathusii, Hupsugo savii, Nyctalus noctula, Vespertilio 
murinus, Nyctalus lasiopterus, Eptesicus serotinus, Myiotis mystacinus). 
 

Ρα δεδνκέλα απηά νδεγνχλ ζηελ εμαγσγή θξίζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηβεβαηψλνπλ πσο ηα 
αξπαθηηθά πνπιηά ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην ρψξν ζηνλ νπνίν έρνπλ ρσξνζεηεζεί ΑΗΝΞΑ θαη 
επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ παξνπζία ησλ Α/Γ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο έξγσλ. Δμίζνπ 
ζεκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη αλάκεζα ζηα λεθξά δψα θαηαγξάθνληαη είδε πνπιηψλ θαη 
λπρηεξίδσλ πνπ θαηαηάζζνληαη σο απεηινχκελα, επάισηα θαη θηλδπλεχνληα είδε ηφζν ζηελ 
Διιάδα φζν θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Δπίζεο, γίλεηαη ζαθέο φηη νη δηαηππσκέλεο 
αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ αηνιηθψλ είλαη δηθαηνινγεκέλεο, ζπγθξίζηκεο κε ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία θαη επηβεβαησκέλεο απφ εηδηθνχο ζην ζέκα πνπ εμέηαζαλ ηα δεδνκέλα, θαη 
πιένλ ηεθκεξηψλνληαη.  

                                                 
11

 Ζ δηεηήο ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην WWF Διιάο 
νινθιεξώζεθε ην 2010. Χζηόζν, ηα πεξηζηαηηθά εμαθνινπζνύλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ην θζηλόπσξν ηνπ 
2010 βξέζεθαλ βάζεη καξηπξηώλ αθόκε 2 γύπεο, έλαο λεθξόο καπξόγππαο θαη έλα δσληαλό, αιιά κόληκα 
αλάπεξν, όξλην ιόγσ θνκκέλεο θηεξνύγαο από ηελ πξόζθξνπζε κε Α/Γ 
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Ππγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πξψηε θαηαγξαθή ε 
ζπρλφηεηα ησλ ζαλαηεθφξσλ πεξηζηαηηθψλ ππνινγίζηεθε ζε 0,152 αξπαθηηθά πνπιηά αλά 
Α/Γ αλά έηνο, ελψ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θαη εληαηηθφηεξεο θαηαγξαθήο ζε 0,15 
ή 0,173 αξπαθηηθά πνπιηά αλά Α/Γ αλά έηνο, αλάινγα κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε. Νη εθηηκήζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηε δεχηεξε πεξίνδν παξαθνινχζεζεο 
ζεσξνχληαη πην αμηφπηζηεο θαη ξεαιηζηηθέο δηφηη θάζε Α/Γ εξεπλνχληαλ θαζεκεξηλά, 
κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην κέγεζνο ηεο ππνεθηίκεζεο ιφγσ απνζχλζεζεο 
(ηδηαίηεξα γηα ηηο λπρηεξίδεο) θαη απνκάθξπλζεο απφ πησκαηνθάγα δψα θαη αλζξψπνπο. 

Νη αζξνηζηηθέο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηε καθξνρξφληα επηβίσζε εηδηθά ησλ ζπάλησλ 
γππψλ ηεο πεξηνρήο εθηηκψληαη σο ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο. Αλ ηειηθψο εγθαηαζηαζεί ην 
πιήξεο εθηηκψκελν δπλακηθφ ησλ 960 ΚW ζηελ ΞΑΞ 1 απηφ ζπλεπάγεηαη ην ιηγφηεξν 300 
Α/Γ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο γηα 0,173 αξπαθηηθά πνπιηά 
αλά Α/Γ αλά έηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δεχηεξε θαη πην εληαηηθή θαηαγξαθή ζαλαηεθφξσλ 
πεξηζηαηηθψλ, θαη ηελ ππφζεζε φηη φιεο νη Α/Γ ζα επηθέξνπλ ηελ ίδηα επίπησζε ιφγσ 
πξφζθξνπζεο , εθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζα θηάζεη ηνπιάρηζηνλ ηα 80 αξπαθηηθά 
πνπιηά, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ηα 10 ζα είλαη γχπεο θαη πνιιέο εθαηνληάδεο λπρηεξίδεο αλά 
έηνο. Ν αξηζκφο απηφο ζα απεηιήζεη ηελ επηβίσζε αξθεηψλ εηδψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. 

Απηνί νη ξπζκνί ζλεζηκφηεηαο απνηεινχλ ζαθέζηαηεο ελδείμεηο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 
θξηζηκφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο, θαζψο νξηζκέλα 
είδε γηα ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ επηπηψζεηο είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, καθξφβηα, κε ρακειή 
εηήζηα παξαγσγηθφηεηα θαη αξγή αλαπαξαγσγηθή σξίκαλζε. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
κηθξφ κέγεζνο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο, ηδίσο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηα θαζηζηά επάισηα 
αθφκα θαη ζε κηθξήο θιίκαθαο αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ζλεζηκφηεηαο (Langston & Pullan 2004). 
Θαηάζηαζε ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή αλ θαλείο ζπλππνινγίζεη ηελ έθηαζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ 
επελδχζεσλ.  

Αλ θαη ην αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ ηνπ WWF Διιάο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ΑΗΝΞΑ ζηελ νξληζνπαλίδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο βξέζεθαλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία, ζεκαληηθνί αξηζκνί λεθξψλ λπρηεξίδσλ. Ρα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε 
δηάζεζή καο, εηδηθά φζν αθνξά ην κέγεζνο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή, δελ 
επηηξέπνπλ ηνλ αζθαιή πξνζδηνξηζκφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ ησλ ΑΗΝΞΑ ηεο 
Θξάθεο ζηα ρεηξφπηεξα. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο, νη ζαλαηψζεηο ιφγσ ησλ ΑΗΝΞΑ κπνξεί 
λα έρνπλ απμεκέλεο επηπηψζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπο θαζψο ηα ρεηξφπηεξα έρνπλ γεληθά 
ρακεινχο αλαπαξαγσγηθνχο ξπζκνχο, αιιά επίζεο επεηδή ε ζλεζηκφηεηα πνπ ππνινγίζηεθε 
ζεσξνχκε φηη απνηειεί ππνεθηίκεζε. Ρέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε πσο πέξα απφ 
ηελ άκεζε ζαλάησζε, ηα ΑΗΝΞΑ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ρεηξφπηεξα ιφγσ φριεζεο, εθηνπηζκνχ θαη θαηαζηξνθήο ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπο 
(Γεσξγηαθάθεο θαη Ξαπαδάηνπ 2011).  

Ρνλίδνπκε πσο φια ηα είδε ρεηξνπηέξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ λεθξά, πιελ ηεο θνηλήο 
λπθηεξίδαο Pipistrellus pipistrellus, πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ ηεο Πχκβαζεο ηεο 
Βέξλεο (Λ. 1135/1983 – ΦΔΘ 32/Α’)12 κε ηα είδε παλίδαο ππφ απζηεξή πξνζηαζία, ελψ φια 
πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ ηεο Πχκβαζεο ηεο Βφλλεο (Λ. 2719/1999 – ΦΔΘ 
106/Α’)13 κε ηα απνδεκεηηθά είδε άγξηαο παλίδαο, γηα ηα νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 
πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο. Δπίζεο είδε ρεηξνπηέξσλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Ρππνπνηεκέλα Έληππα Γεδνκέλσλ (standard data form) ησλ ΔΕΓ: 
«Ρξεηο Βξχζεο» (GR1110003) θαη «Βνπλά Έβξνπ» (GR1110005). Όπσο ηνλίδεηαη ζηε 

                                                 
12

 Κύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Άγξηαο Εσήο θαη ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηεο 
Δπξώπεο 
13

 Κύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Απνδεκεηηθώλ Δηδώλ Άγξηαο Παλίδαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο 
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βηβιηνγξαθία (Arnet et al. 2011) γηα λα απνηξαπεί ε κείσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζε πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή ή κέηξηα πξνο πςειή 
ζλεζηκφηεηα λπρηεξίδσλ, αθφκα θαη αλ απνπζηάδνπλ δεδνκέλα γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ 
εηδψλ απηψλ ζηελ πεξηνρή (Georgiakakis et al. 2012).  Πηελ πεξίπησζε ηεο Θξάθεο, κε βάζε 
ηα παξαπάλσ, ε πξνζηαζία ησλ ρεηξφπηεξσλ απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ θξίλεηαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  

Πην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη, απφ φζν γλσξίδνπκε, ε έξεπλα απηή ηνπ WWF 
Διιάο είλαη ε πην εληαηηθή έξεπλα κε ζέκα ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ νξληζνπαλίδα 
πνπ έρεη γίλεη ζηελ Διιάδα, ζε ηφζν κεγάιν αξηζκφ Α/Γ θαη γηα ηφζν ζεκαληηθφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  

2.4 ςνεσήρ εμπλοςηιζμόρ ζηοισείων 
Ρν WWF Διιάο έρεη ζπλερή θαη ζπλεπή παξνπζία ζηελ Θξάθε θαη εηδηθά ζηε Γαδηά γηα 
πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα. Ξαξφιν πνπ θάπνηεο δξάζεηο, φπσο ε ζπζηεκαηηθή 
παξαθνινχζεζε ησλ Α/Γ, έρνπλ νινθιεξσζεί, άιιεο δξάζεηο πεδίνπ, φπσο ε 
παξαθνινχζεζε ηνπ καπξφγππα, ζπλερίδνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη κε λέεο, φπσο ε 
ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πξνζηαζίαο άιισλ εηδψλ, δίλνληάο καο ηε δπλαηφηεηα λα 
εκπινπηίδνπκε πεξαηηέξσ ηε γλψζε καο θαη λα εληζρχνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο.  

Ππγθεθξηκέλα, ε παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ καπξφγππα ζην Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο 
θαη ηνπ φξληνπ ζηνπο λνκνχο Έβξνπ θαη Ονδφπεο ζπλερίδεηαη, παξέρνληάο καο λέα δεδνκέλα 
γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν απηψλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ηεο πεξηνρήο. 

Ξαξάιιεια ην WWF Διιάο, ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα LIFE “Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηνπ αζπξνπάξε (Neophron percnopterus), ζηε Βνπιγαξία θαη 
ηελ Διιάδα”14. Πην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κειεηάηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
ΞΑΞ 1 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην είδνο θαηά ηελ αλνημηάηηθε θαη ηε θζηλνπσξηλή 
κεηαλάζηεπζε θαη θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, ηφζν σο πεξηνρή θσιηάζκαηνο φζν θαη 
σο πεξηνρή αλαδήηεζεο ηξνθήο. 

Ν αζπξνπάξεο θαηαηάζζεηαη ζηα παγθνζκίσο «Θηλδπλεχνληα» είδε θαη ζηελ Διιάδα ζηα 
«Θξηζίκσο θηλδπλεχνληα» είδε (Ιεγάθηο & Καξαγθνχ 2010). Ρν 2012 ζηελ Διιάδα 
εληνπίζηεθαλ ιηγφηεξα απφ 20 δεπγάξηα, εθ ησλ νπνίσλ παξαπάλσ απφ ηα κηζά απαληψληαη 
ζηε Θξάθε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Θνκςάην, ζηε Λέα Πάληα, ζην Κέγα Γέξεην θαη ζην 
Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο (Σάξηεο 7). Δπνκέλσο ε Θξάθε απνηειεί πιένλ ην νρπξφ απηνχ ηνπ 
είδνπο (60% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ) θαη θάζε απψιεηα αζπξνπάξε πιήηηεη θαζνξηζηηθά 
ηνλ πιεζπζκφ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηα Βαιθάληα. Ν ειιεληθφο πιεζπζκφο, καδί κε ηνλ 
βνπιγαξηθφ (29 δεπγάξηα)15, ηεο Ξξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Καθεδνλίαο (21 
δεπγάξηα) θαη ηεο Αιβαλίαο (7 δεπγάξηα) εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπ είδνπο ζηε 
Βαιθαληθή, θαζψο απφ ηηο ινηπέο βαιθαληθέο ρψξεο απηφ έρεη εμαθαληζηεί.  

Ξαξάιιεια, ην 2012 νινθιεξψζεθε ε παξαθνινχζεζε ησλ εκεξφβησλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ 
εληφο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο (Ruiz & Pomarede 2012). Ζ κειέηε, πνπ έγηλε 7 ρξφληα 
κεηά ηελ πξνεγνχκελε ζπζηεκαηηθή απνγξαθή ησλ εηδψλ, επηβεβαίσζε ηελ ππθλή ρξήζε 
φιεο ηεο έθηαζεο ηνπ πάξθνπ απφ ηα αξπαθηηθά πνπιηά. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο 
λέαο απνγξαθήο, αθνξά θαη ηελ πεξηνρή πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 2011 ε 

                                                 
14

 Γείηε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα: http://lifeneophron.eu/en/index.html (αγγιηθά) θαη 
http://lifeneophron.eu/gr/index.html (ειιεληθά) 
15

 Αδεκνζίεπηα ζηνηρεία από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE+ "Ζ Δπηζηξνθή ηνπ Αζπξνπάξε" (LIFE10 
1NAT/BG/000152) 

http://lifeneophron.eu/en/index.html
http://lifeneophron.eu/gr/index.html


  

 18 

νπνία έθαςε 9,2% ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο (WWF Διιάο 2011b). Ππγθεθξηκέλα, 
εληνπίζηεθε επηθξαηεηαθή δξαζηεξηφηεηα αξθεηψλ αξπαθηηθψλ αθφκα θαη ζηελ θακέλε 
έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ (Ruiz & Pomarede 2012).  

 

 
 

Υάξηεο 7. Οη ζέζεηο θσιηάζκαηνο ηνπ αζπξνπάξε ζηε Θξάθε. 
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3. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΘΡΑΚΖ 
Ρα παξαπάλσ δεδνκέλα νδεγνχλ ζην αδηακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηε λνκηθά θαη 
νηθνινγηθά επηβεβιεκέλε εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο θαη ηεο 
νηθνινγηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, απαηηείηαη ε άκεζε θαη εθ βάζξσλ αλαζεψξεζε ηεο 
πξνζέγγηζεο αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ ζε απηήλ. Ρν 2011 ζε ππφκλεκά καο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
είρακε ζεκεηψζεη φηη ε επηβεβιεκέλε λέα πξνζέγγηζε, νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Γξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ΑΗΝΞΑ πνπ ζα επηηξαπεί λα 
εγθαηαζηαζνχλ.  

2. Θέζπηζε απζηεξψλ ρσξνηαμηθψλ θξηηεξίσλ, έηζη ψζηε φζεο λέεο εγθαηαζηάζεηο 
επηηξαπνχλ, λα ιάβνπλ ρψξα ζηηο πεξηνρέο φπνπ αλακέλνληαη νη κηθξφηεξεο 
επηπηψζεηο.  

3. Δγθαηάζηαζε, κε θάιπςε ηνπ θφζηνπο απφ ηα αληηζηαζκηζηηθά πνπ θαηαβάινπλ νη 
εηαηξείεο, νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ επηπηψζεσλ κε 
παξάιιειε δέζκεπζε ηεο πνιηηείαο γηα επηβνιή φζσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 
ζεσξεζνχλ απαξαίηεηα.  

4. Άκεζε επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, νη 
νπνίνη απνδεδεηγκέλα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο επηπηψζεηο ζηα ρεηξφπηεξα (WWF 
Διιάο 2011a).  

Κε ηελ παξνχζα πξφηαζε επηδηψθνπκε λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 
πξνηάζεσλ αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή πξφζθαησλ ζπκπιεξψζεσλ ζηελ πεξηβαιινληηθή 
λνκνζεζία, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ζε κεγάιν κέξνο, απηέο ηηο πξνηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ε 
πξφηαζε εζηηάδεη ζηηο δχν πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ηε ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ 
ζηελ πεξηνρή, κέζα απφ κία επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε θαη πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε. 
Δμάιινπ, απηή ήηαλ θαη ε πξνζέγγηζε καο εμαξρήο, φηαλ ην 2008 δεκνζηνπνηήζακε ηελ 
πξφηαζε καο γηα ηελ νξζή ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε. Δπαλεξρφκαζηε ζην ίδην δήηεκα, 
ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε γηα άκεζε εθαξκνγή ησλ πξφζθαησλ ζπκπιεξψζεσλ ηεο λνκνζεζίαο 
πνπ ζπκβάινπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, εηδηθά γηα ηε Θξάθε, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 
ηεο γηα ηα αξπαθηηθά θαη άιια πξνζηαηεπφκελα θαη απεηινχκελα είδε νξληζνπαλίδαο. 
Δπηπιένλ, εληνπίδνπκε ηα θελά πνπ απνκέλνπλ θαη πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ, ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί πσο ε αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζα έρεη ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο 
επηπηψζεηο ζηε ζεκαληηθή νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο, ηεο νπνίαο ε δηαηήξεζε 
δηαθπβεχεηαη.  

Ππγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα δεδνκέλα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, θξίλνπκε απαξαίηεηε ηε δηεχξπλζε ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζα 
πξέπεη λα απνθιεηζζεί ε εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ θαη ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ 
αλήθνπλ ζηε δεχηεξε δψλε θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ πην 
απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε επελδχζεσλ εληφο απηήο. Ζ παξνχζα πξφηαζε νξίδεη θαη πάιη 
ηηο εμήο δχν δψλεο, πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ παξάιιεια κε ηελ ηκεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ ηειηθφ ράξηε16 ηεο πξφηαζεο (Σάξηεο 13): 

1. Εώλε Απνθιεηζκνύ: πεξηνρέο φπνπ πξνηείλεηαη λα απνθιεηζζεί ε εγθαηάζηαζε 
ΑΗΝΞΑ, θαη 

2. Εώλε Απμεκέλεο Πξνζηαζίαο: πεξηνρέο φπνπ πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ 
κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 
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 Με δεδνκέλν όηη ν καπξόγππαο δηαζρίδεη ζπρλά ηα ζύλνξα κε ηε Βνπιγαξία, νη ράξηεο απεηθνλίδνπλ θαη ηα 
ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηελ θίλεζε ηνπ καπξόγππα ζηε γείηνλα. Δμάιινπ έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ ε δώλε 
απνθιεηζκνύ επεθηείλεηαη πξνο ην βνξξά είλαη επεηδή ιακβάλεη ππόςε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ καπξόγππα πξνο ηε 
Βνπιγαξία. Χζηόζν ε πξόηαζε απηή πεξηνξίδεηαη ζηε ρσξνζέηεζε ΑΗΟΠΑ εληόο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 
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Ν νξηζκφο απηψλ ησλ δσλψλ ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί αμηνπνηψληαο ηα θαηάιιεια λνκηθά 
εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ε πνιηηεία, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο αιιά θαη ησλ κέηξσλ πνπ 
ιακβάλνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εηδηθά ηεο νξζληζνπαλίδαο. Πηελ 
παξνχζα πξφηαζε απνηππψλνπκε ηελ αλάγθε γηα ηνλ νξηζκφ ηέηνησλ δσλψλ, ρσξίο λα 
πξνθξίλνπκε απφ ηα δηαζέζηκα ζηε πνιηηεία λνκηθά θαη ζεζκηθά εξγαιεία έλα ζπγθεθξηκέλν 
κέζν ζεζκνζέηεζεο. Πε θάζε πεξίπησζε κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, 
εζληθή ή πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, κειεηεηή ή θαη επελδπηή. Γηα ην WWF Διιάο απνηεινχλ ηε 
βάζε γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο νξγάλσζεο, αλαγλσξίδνληαο πάληνηε ην ελδερφκελν 
αμηνπνίεζεο θαη επηπιένλ ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ.  

3.1 Εώνερ Αποκλειζμού 
Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ην πιένλ θξίζηκν 
κέηξν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ πιεζπζκψλ ησλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ ησλ ΞΔ 
Έβξνπ θαη Ονδφπεο είλαη ε απαγφξεπζε ρσξνζέηεζεο ΑΗΝΞΑ ζε πεξηνρέο πνπ ζα 
απεηινχζαλ ηε ρσξηθή ζπλέρεηα, ζπλδεζηκφηεηα θαη ζπλνρή ησλ επηκέξνπο ελδηαηηεκάησλ, 
απαξαίηεησλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ επηβίσζε ησλ εηδψλ απηψλ. Υο εθ ηνχηνπ, νη 
πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο δψλεο απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο πξφηαζεο. Νη δψλεο 
απνθιεηζκνχ, εληόο θαη εθηόο ΕΔΠ, απνηεινχλ ην θπξηφηεξν κέηξν πνπ ζα ζπληειέζεη  ζηε 
δηαηήξεζε ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηνρήο, ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ νδεγία 2009/147/ΔΘ γηα ηα άγξηα πνπιηά θαη ηελ απφθαζε 
ελζσκάησζεο ηεο (ΘΑ Ζ.Ξ. 37338/1807/Δ.103)17.  

Ρνλίδνπκε ηελ αλάγθε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο έλαληη κηαο θαηά πεξίπησζε 
εμέηαζεο επελδχζεσλ. Κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη φρη κφλν νηθνινγηθά νξζή αιιά θαη 
νηθνλνκηθά απνδνηηθή θαζψο πξνιακβάλεη ηπρφλ δαπάλεο απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν 
επελδπηή αιιά θαη απφ  ην δεκφζην πνπ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηηο επελδχζεηο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο δψλεο απνθιεηζκνχ πνπ πξνηείλνληαη πεξηιακβάλνληαη πεξηνρέο γηα ηηο 
νπνίεο ε πθηζηάκελε λνκνζεζία ήδε πξνβιέπεη ηνλ απνθιεηζκφ ζπλνιηθά εγθαηαζηάζεσλ 
ΑΞΔ ή εηδηθά ΑΗΝΞΑ. Ππλεπψο, κε ην παξφλ ζπκβάινπκε ζηελ πην απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ελψ επηδηψθνπκε θαη ηε ζπκπιήξσζή 
ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίδνπκε θελά.  

Νη πεξηνρέο πνπ ζπληζηνχλ ηηο δψλεο απνθιεηζκνχ ζηε Θξάθε αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ππν-
ελφηεηεο (3.1.1 – 3.1.5) θαη απεηθνλίδνληαη ζε φινπο ηνπο παξαθάησ ράξηεο, ελψ 
παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά, κε θφθθηλν, ζηνλ Σάξηε 13.  

 

3.1.1 Οη δώλεο πςειήο ρξήζεο ηνπ καπξόγππα 
Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο δνξπθνξηθήο 
ηειεκεηξίαο νη καπξφγππεο, θαη επαγσγηθά ηα φξληα, παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 
δξαζηεξηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Ξξφθεηηαη: 

1) γηα ηηο πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα θαηαλνκήο ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή, 
ζεκαηνδνηψληαο ηα ζεκεία ζηα νπνία νη γχπεο πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο 
θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο ρξήζεο (75%-100%) ζηνλ αληίζηνηρν ράξηε 
(Σάξηεο 4) θαη  

                                                 
17

 ΚΤΑ Ζ.Π. 37338/1807/Δ.103 «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο 
θαη ησλ νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, «Πεξί 
δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελώλ», ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, όπσο θσδηθνπνηήζεθε 
κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ.» 
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2) γηα ηηο πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ ηνπο ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνπο απφ ηνπο 
γχπεο δηαδξφκνπο πηήζεο θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο κέηξηαο-πςειήο ρξήζεο 
(50%-75%, Σάξηεο 4) (Noidou & Vasilakis 2011). 

Όπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, ηα ζηνηρεία ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο γηα ηε ρξήζε 
ηoπ ρψξνπ απφ ηνλ καπξφγππα εκπινχηηζαλ ηελ πθηζηάκελε γλψζε καο γηα ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ είδνπο κε λέα δεδνκέλα ηφζν γηα ηελ θίλεζε φζν θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπ. Δίλαη πιένλ 
ζαθέο, φηη ν καπξφγππαο ρξεζηκνπνηεί ζε θαζεκεξηλή, ή πνιχ ζπρλή βάζε, έθηαζε πνπ είλαη 
ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ην Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο. Ζ πεξηνρή απηή, ζηελ νπνία ν 
καπξφγππαο θηλείηαη σο επί ην πιείζηνλ, έρεη ηδηαίηεξε αμία θαζψο εληφο ησλ νξίσλ 
εληνπίδνληαη θαη ζεκεία λπρηεξηλνχ θνπξληάζκαηνο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καπξφγππα κέζσ ξαδην-ηειεκεηξίαο, επηβεβαηψλεη 
φηη ππάξρνπλ πεξηνρέο εθηφο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο, ζηηο νπνίεο ε παξνπζία ηνπ 
καπξφγππα είλαη πην ζπρλή. Νη πεξηνρέο πςειήο ζπρλόηεηαο παξνπζίαο ηνπ καπξφγππα (ζε 
πνζνζηφ 50% ησλ παξαηεξήζεσλ) παξνπζηάζηεθαλ ήδε ζηνλ Σάξηε 5. Απηή ε θξίζηκε δψλε 
πςειήο ρξήζεο ηνπ καπξφγππα εθηείλεηαη πεξηκεηξηθά ηεο απνηθίαο ηνπ είδνπο ζην Δζληθφ 
Ξάξθν Γαδηάο θαη εκθαλίδεη βνξεηνδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

Ζ επέθηαζε ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ ψζηε λα θαιχπηεη ηηο θξίζηκεο πεξηνρέο παξνπζίαο θαη 
ρξήζεο ηνπ καπξφγππα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνχζαο απφ ηελ 
πξφηαζε ηνπ 2008. Ρα ζηνηρεία πξνγελέζηεξσλ παξαηεξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ 
απνηειεζκάησλ αλαδείθλπαλ ηε ζεκαζία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Θξάθεο γηα ηνλ 
καπξφγππα. Δμάιινπ, γηα απηφ ην ιφγν ν εθηηκψκελνο δσηηθφο ρψξνο ηνπ καπξφγππα είρε 
εληαρζεί θαη νξηζηεί σο δψλε απμεκέλεο πξνζηαζίαο ζηελ πξφηαζε ηνπ 2008. 
Ππλππνινγίδνληαο ηα λεψηεξα απνηειέζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καπξφγππα, φζν θαη 
ηηο αλεζπρεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηα αξπαθηηθά ηεο πεξηνρήο, κε 
ηελ παξνχζα πξφηαζε ε πεξηνρή απηή πξνθξίλεηαη σο δψλε απνθιεηζκνχ ΑΗΝΞΑ.  

Ρν άξζξν 5β(3) ηεο ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ νξληζνπαλίδαο, πξνβιέπεη, θαηά ηε δηαδηθαζία 
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (λ. 4014/2011)18 εληφο ησλ πεξηνρψλ ΕΔΞ, ηνλ θαζνξηζκφ 
δσλψλ απνθιεηζκνχ γχξσ απφ θσιηέο ή/θαη απνηθίεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ 
ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ζηνηρεία γηα ηηο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο ηνπο θαη ηηο 
πηεηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Πχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ εθπφλεζε ην WWF Διιάο νη πεξηνρέο 
πνπ πιένλ έρνπλ απνηππσζεί σο ρψξνη πςειήο ρξήζεο απφ ηνλ καπξφγππα εθηφο ηνπ 
Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο, απνηεινχλ ηνλ βαζηθφηεξν ρψξν ηξνθνιεςίαο ηνπ είδνπο, ελψ νη 
πεξηνρέο πνπ έρνπλ απνηππσζεί σο ρψξνη κέηξηαο-πςειήο ρξήζεο ηνπ καπξφγππα 
απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο δηαδξφκνπο πηήζεο ηνπ. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ (73,4%) βξίζθεηαη εληφο ΕΔΞ (GR111009, GR1110010, GR1130011) γηα ηηο νπνίεο ν 
καπξφγππαο απνηειεί είδνο ραξαθηεξηζκνχ.  

Υο εθ ηνχηνπ, πξνηείλεηαη ν εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκφο ηεο πεξηνρήο απηήο σο δψλεο 
απνθιεηζκνχ. Κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη αμηνινγψληαο ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην 
άξζξν 5(β)3, ε ζπλνιηθή απηή πξνζέγγηζε απνηειεί ην πιένλ ελδεδεηγκέλν κέηξν γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ καπξφγππα.  

Κε ηελ παξνχζα πξφηαζε, πξνηείλεηαη πέξαλ ηνπ νξηζκνχ ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ εληφο 
ΕΔΞ, ε επέθηαζε απηήο ηεο δψλεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εθηφο ΕΔΞ πνπ απνηεινχλ 
ηεθκεξησκέλα, απφ ηηο κειέηεο παξαθνινχζεζεο, ηνλ θξίζηκν δσηηθφ ρψξν ηνπ καπξφγππα, 
γηα ηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη λνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνζηαζίαο. Πην πιαίζην απηψλ ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πξνζηαηεπηεχνπ αληηθεηκέλνπ, ε ρψξα δχλαηαη λα 

                                                 
18

 Ν. 4014 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε 

δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θα άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (ΦΔΚ Α/209/21.9.2011) 
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νξίζεη «θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ απνθπγή (…) ηεο ππνβάζκηζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη έμσ 
απφ ηα θαζνξηζκέλα φξηα ησλ ΕΔΞ» (άξζξν 5(5) ηεο ΘΑ Ζ.Ξ. 37338/1807/Δ.103). 

Νη πεξηνρέο πνπ κε βάζε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ καπξφγππα πξέπεη λα απνηειέζνπλ  
Εψλε Απνθιεηζκνχ αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ράξηεο 8 θαη 9. 

 
Υάξηεο 8. Ζ θόθθηλε πεξηνρή ππνδεηθλύεη ηε Εώλε Απνθιεηζκνύ σο ηελ πεξηνρή πςειήο ζπρλόηεηαο παξνπζίαο θαη ε πξάζηλε 

πεξηνρή ππνδεηθλύεη ηε Εώλε Απμεκέλεο Πξνζηαζίαο σο ηελ πεξηνρή κέηξηαο ζπρλόηεηαο παξνπζίαο, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ 
ηεο ξάδην-ηειεκεηξίαο. 

 
Υάξηεο 9. Ζ θόθθηλε πεξηνρή ππνδεηθλύεη ηε Εώλε Απνθιεηζκνύ σο ην ζύλνιν ησλ πεξηνρώλ πςειήο θαη κέηξηαο-πςειήο 

ρξήζεο θαη ε πξάζηλε πεξηνρή ππνδεηθλύεη ηε Εώλε Απμεκέλεο Πξνζηαζίαο σο ηελ πεξηνρή κέηξηαο-ρακειήο ρξήζεο, βάζε 
ησλ δεδνκέλσλ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο. 



  

 23 

 

3.1.2 Σα Δζληθά Πάξθα Γαδηάο θαη Γέιηα Έβξνπ 
Ρα Δζληθά Ξάξθα Γαδηάο θαη Γέιηα Έβξνπ είλαη ηδηαίηεξεο αμίαο ιφγσ ηεο πςειήο 
πνηθηιφηεηαο θαη ππθλφηεηαο πνιιψλ εηδψλ πνπιηψλ, θαζψο θαη ηεο πςειήο ζπρλφηεηαο 
ρξήζεο ηνπο απφ απηά. Δπνκέλσο πξέπεη λα παξακείλνπλ αδηαηάξαθηεο εθηάζεηο πνπ ζα 
ιεηηνπξγνχλ σο θαηαθχγηα ησλ ζπάλησλ εηδψλ πνπιηψλ, ρσξίο ηηο παξεκβάζεηο κεγάιεο 
θιίκαθαο πνπ απαηηεί ε εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ θαη πνπ δηαζπνχλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία 
ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο (Σάξηεο 10). Όπσο είρακε επηζεκάλεη πξηλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
ΞΑΞ 1 αιιά θαη ζηελ πξφηαζε ηνπ 2008, ηα δχν Δζληθά Ξάξθα ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα 
απνηειέζνπλ, εθ πξννηκίνπ θαη επί ηεο αξρήο, δψλε απνθιεηζκνχ ρσξνζέηεζεο ΑΗΝΞΑ. 

Ξέξα απφ ηελ επί ηεο αξρήο πξφηαζε γηα απνθιεηζκφ ησλ δχν Δζληθψλ Ξάξθσλ απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ, ν θαζνξηζκφο δσλψλ απνθιεηζκνχ απνξξέεη θαη απφ ηε ζρεηηθή 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

Όζνλ αθνξά ζην Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο έθηαζήο ηνπ ήδε απνηειεί 
πεξηνρή απνθιεηζκνχ εγθαηάζηαζεο ΑΗΝΞΑ βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. Ππγθεθξηκέλα, 
κεγάιν ηκήκα ηνπ πάξθνπ (πεξηνρή Α) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 
θαη ζπλεπψο απνηειεί πεξηνρή απνθιεηζκνχ ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ βάζεη 
ηνπ άξζξνπ 6(1)β ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ. Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ηνπ πάξθνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί 
σο ΕΔΞ. Υο εθ ηνχηνπ, ηζρχνπλ θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 5Β(3) ηεο ΘΑ 8353/2012 
(415/Β’) γηα ηα νξηδφληηα κέηξα νξληζνπαλίδαο ζην ζχλνιν ηνπ πάξθνπ, άξα θαη ζην ζχλνιν 
ηεο πεξηνρήο θαη ησλ δσλψλ Β. Ζ θαηαγεγξακκέλε παξνπζία θσιηψλ ησλ εηδψλ ηνπ άξζξνπ 
5β(3) ζην ζχλνιν ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, ε νπνία επηβεβαηψζεθε κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ 2012, 
αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην Ξάξθν θηινμελεί ηε κνλαδηθή απνηθία ηνπ καπξφγππα ζηα 
Βαιθάληα θαη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θσιηψλ αζπξνπάξε ζε κηα κνλαδηθή ΕΔΞ ζηελ Διιάδα, 
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ ψζηε ην Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο λα απνηειέζεη εθ 
πξννηκίνπ θαη ζην ζχλνιφ ηνπ δψλε απνθιεηζκνχ. 

Δπηπιένλ ιφγνο γηα ηελ έληαμε ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Γαδηάο ζηε δψλε απνθιεηζκνχ είλαη ην 
γεγνλφο φηη εληφο απηνχ εληνπίδνληαη, αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ πνπ νδήγεζαλ ζηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη σο ΔΕΓ («Βνπλά Έβξνπ» - GR1110005), νηθφηνπνη 
πξνηεξαηφηεηαο (91Δ0, 9530, 6220)19 βάζεη ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ γηα ηνπο νηθνηφπνπο. 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 5(8) ηνπ λ. 3937/2011, ζε ηκήκαηα εζληθψλ πάξθσλ θαη πεξηνρψλ 
Natura πνπ απνηεινχλ νηθνηφπνπο πξνηεξαηφηεηαο δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ 
απφ ΑΞΔ. 

Όζνλ αθνξά ζην Δζληθφ Ξάξθν Γέιηα Έβξνπ, έλα κεγάιν κέξνο ηεο έθηαζήο ηνπ ήδε 
απνηειεί πεξηνρή απνθιεηζκνχ εγθαηάζηαζεο ΑΗΝΞΑ βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 
Ππγθεθξηκέλα, ζην κέξνο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Γέιηα Έβξνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 
γξφηνπνο Γηεζλνχο Πεκαζίαο (Οακζάξ) θαη ζε κία αθηίλα ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηα φξηα 
ηνπ γξνηφπνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη σο ΕΔΞ, ε εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ απνθιείεηαη 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 6(1)γ ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ θαη ηνπ άξζξνπ 5Β(1) ηεο ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ 
νξληζνπαλίδαο. Δπίζεο, εληφο ηνπ γξνηφπνπ Οακζάξ θαη ηεο ΔΕΓ «Γέιηα Έβξνπ θαη 
Γπηηθφο Βξαρίσλαο» (GR1110007) πεξηιακβάλνληαη παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο θαη 
κεζνγεηαθέο αιαηνχρεο ζηέπεο, νη νπνίεο απνηεινχλ νηθνηφπνπο πξνηεξαηφηεηαο (1150, 1510) 
θαη ζηηο νπνίεο ηζρχεη ε απαγφξεπζε πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5(8) ηνπ λ. 3937/2011 θαη ην 
άξζξν 6(1)ε ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ. Δπηπιένλ, κεγάιν κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ πάξθνπ (πεξηνρέο 
Α, Β, Γ) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ζπλεπψο απνηειεί πεξηνρή 
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 πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηνπο νηθνηόπνπο πξνηεξαηόηεηαο: 91Δ0 «Αιινπβηαθά δάζε κε Alnus glutinosa θαη 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)», 9530 «(Τπν)κεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε 
ελδεκηθά καπξόπεπθα» θαη 6220 «Φεπδνζηέπα κε αγξνζηώδε θαη κνλνεηή θπηά από Thero-Brachypodietea»  
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απνθιεηζκνχ ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 6(1)β ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-
ΑΞΔ. 

Ζ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ πνπ δελ εκπεξηέρεηαη ζε απηή ηε δψλε απνθιεηζκνχ είλαη 
ιηγφηεξε απφ ηε κηζή έθηαζε ηνπ πάξθνπ. Αθνξά έλα θνκκάηη ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ πνπ έρεη 
ήδε ραξαθηεξηζηεί σο ΕΔΞ θαζψο θαη ηκήκαηα ηεο δψλεο Ζ θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο δψλεο 
ηνπ Ξάξθνπ.  Υζηφζν, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ κέηξα πξνζηαζίαο δχλαληαη λα 
νξίδνληαη θαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε κηα επξχηεξε 
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε επέθηαζε ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ ζην 
ζχλνιν ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, σο κέηξν πξνζηαζίαο, δελ αθνξά κφλν κηα γεηηνληθή ζε ΕΔΞ 
δψλε, αιιά ηκήκαηα κηαο ΕΔΞ, ηελ πεξηθεξεηαθή δψλε θαη άιιεο εθηάζεηο ελφο Δζληθνχ 
Ξάξθνπ, ην νπνίν ζεζκνζεηήζεθε εθηφο ησλ άιισλ θαη ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ζεκαζίαο 
νξληζνπαλίδα πνπ θηινμελεί20. 

Δπηπιένλ, κε βάζε ην άξζξν 5Β(5) ηεο ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ νξληζνπαλίδαο, θαζψο ην 
Γέιηα Έβξνπ πέξα απφ ΕΔΞ (GR 1110006) είλαη θαη κεηαλαζηεπηηθφ πέξαζκα – ζηελσπφο, 
ζην νπνίν ζα πξέπεη έλα ΑΗΝΞΑ λα δηαζέηεη «απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα παχζεο ησλ 
αλεκνγελλεηξηψλ θαη ελεξγνπνίεζεο κέζσλ απνηξνπήο». Κε δεδνκέλν φηη ε πεξηνρή δελ 
απνηειεί κφλν κεηαλαζηεπηηθφ πέξαζκα αιιά θαη πεξηνρή ζηελ νπνία απαληψληαη είδε 
κφληκα, έλα ηέηνην ζχζηεκα ζην Γέιηα Έβξνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε ηέηνηα 
επέλδπζε ζρεδφλ ζπλερψο αλελεξγή.  

Κε βάζε φια ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλε ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 
Γέιηα Έβξνπ, πξνηείλεηαη ε ζπλνιηθή έληαμή ηνπ ζηε δψλε απνθιεηζκνχ. 

3.1.3 Σν πεπθόδαζνο Ινπηξνύ  
Ρν πεπθφδαζνο Ινπηξνχ πξφθεηηαη γηα κηα δαζσκέλε πεξηνρή (έθηαζεο 11,27 ρικ2) βφξεηα 
απφ ηνλ Ινπηξφ Έβξνπ πνπ ζηε κεγαιχηεξε έθηαζή ηεο θαηαιακβάλεηαη απφ ψξηκε ηξαρεία 
πεχθε (Pinus brutia)21.  

Πε απηφ ην δάζνο έρνπλ εληνπηζηεί θνχξληεο ζαιαζζαεηνχ, θαζψο θαη ελεξγέο θσιηέο 
ζαιαζζαεηνχ, αεηνγεξαθίλαο θαη καπξνπειαξγνχ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Ξάξθνπ 
Γέιηα Έβξνπ 2013, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα). Δπίζεο, ην δάζνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
θνχξληαζκα ζηηθηαεηψλ ην ρεηκψλα, κε ηηο πςειφηεξεο θαηαγξαθέο λα εληνπίδνληαη ηα έηε 
2003 κε 41 άηνκα, ην 2007 κε 32 άηνκα θαη ην 2008 κε 47 άηνκα (Γθνχηλεξ θαη ζπλ. 2005, 
Αιηβηδάηνο θαη ζπλ. 2006, Ησαλλίδεο 2007, Ησαλλίδεο 2008).  

Θαζψο ην πεπθφδαζνο Ινπηξνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ΕΔΞ «Λφηην Γαζηθφ 
Πχκπιεγκα Έβξνπ» (GR1110009) ηζρχνπλ θαη ζε απηφ νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 5Β(3) ηεο 
ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ νξληζνπαλίδαο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ν θαζνξηζκφο δσλψλ 
απνθιεηζκνχ γηα ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ πνπ θσιηάδνπλ ζε απηφ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ελ 
ιφγσ άξζξν. Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ε αεηνγεξαθίλα, γηα ηελ νπνία έρνπλ εληνπηζηεί 
δχν (2) ελεξγέο θσιηέο εληφο ηνπ πεπθνδάζνπο. Ραπηφρξνλα φκσο, ν ζαιαζαεηφο, ν 
ζηηθηαεηφο θαη ν καπξνπειαξγφο, απνηεινχλ φια είδε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Νδεγίαο 
2009/147/ΔΘ γηα ηα άγξηα πνπιηά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε 
επηβίσζε θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπο. Ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο γηα ηα 
πνπιηά, ην πεπθνδάζνο Ινπηξνχ πξνηείλεηαη, φπσο θαη ην 2008, λα απνηειέζεη δψλε 
απνθιεηζκνχ αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε (ράξηεο 10).  

                                                 
20

 ΚΤΑ 4110 «Υαξαθηεξηζκόο ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο πεξηνρήο ησλ πγξνηόπσλ ηνπ Γέιηα ζηηο εθβνιέο ηνπ 
πνηακνύ Έβξνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ σο Δζληθό Πάξθν κε ηελ νλνκαζία Δζληθό Τγξνηνπηθό Πάξθν 
Γέιηα Έβξνπ» (ΦΔΚ Β/102/16.3.2007), ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8 (Α 2.4)  θαη 9 (Β) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
νπνίαο, ε εγθαηάζηαζε ΑΗΟΠΑ απαγνξεύεηαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ πάξθνπ 
21

 Ο νηθόηνπνο «(Τπό)Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά καπξόπεπθα» (9530) απνηειεί νηθόηνπν 
πξνηεξαηόηεηαο βάζεη ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ γηα ηνπο νηθνηόπνπο 
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3.1.4 Ζ απνηθία ηνπ όξληνπ  
Ρν φξλην είλαη έλα εμαηξεηηθά επάισην ζηελ πξφζθξνπζε κε ηηο Α/Γ πησκαηνθάγν 
αξπαθηηθφ (Barrios and Rodríguez 2004, 2007). Ξέξα απφ ηε δψλε πςειήο ρξήζεο ηνπ 
ρψξνπ, ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζπκπίπηεη ζε κεγάιν βαζκφ κε εθείλε ηνπ καπξφγππα θαη ην 
Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο ζην νπνίν θσιηάδεη, είλαη απαξαίηεην λα δηαθπιαρζεί θαη ε απνηθία 
ηνπ ζηνλ Λφηην Έβξν. Ζ απνηθία απηή εληνπίδεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ΕΔΞ «Λφηην Γαζηθφ 
Πχκπιεγκα Έβξνπ» (GR1110009) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο θνηιάδεο ηεο Θίξθεο θαη ησλ Αγίσλ 
Θενδψξσλ, φπνπ βξαρψδεηο εμάξζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά σο ζέζεηο θσιηάζκαηνο 
ησλ φξλησλ. Ξαξά ην γεγνλφο πσο ην φξλην ζην «Λφηην Γαζηθφ Πχκπιεγκα Έβξνπ» δελ 
εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα ηνπ 5Β(3) ηεο ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ, θαζψο αλ θαη αλαθέξεηαη ζην 
ηππνπνηεκέλν δειηίν πιεξνθνξηψλ ηεο ΕΔΞ, δελ απνηειεί είδνο ραξαθηεξηζκνχ, ε απνηθία 
ηνπ ζηελ πεξηνρή ζπληζηά ην θξηζηκφηεξν ελδηαίηεκα θσιηάζκαηνο ηνπ είδνπο ζηελ 
επεηξσηηθή Διιάδα (13 δεπγάξηα ζε ζχλνιν 41 δεπγαξηψλ ην 2011 θαη 24 ην 2012) θαη 
επνκέλσο ε έληαμή ηεο ζηε δψλε απνθιεηζκνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 
είδνπο ζηε ρψξα. 

Κε βάζε νπηηθέο παξαηεξήζεηο, ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηελ εκπεηξία ραξάρηεθαλ ηα 
φξηα ηεο ειάρηζηεο δπλαηήο πεξηνρήο πεξηκεηξηθά ηεο απνηθίαο, ε νπνία θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απνηθίαο ηνπ είδνπο ζην λφηην Έβξν. Κε ηε δψλε 
απνθιεηζκνχ επηρεηξείηαη λα δηαζθαιηζηεί κηα πεξηνρή γχξσ απφ ηηο θσιηέο φπνπ νη πηήζεηο 
ησλ φξλησλ είλαη ππθλέο, ηφζν εθηφο φζν θαη εληφο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ 
νπνία ζπγθεληξψλνληαη γηα θνχξληαζκα επηπιένλ άηνκα θαη απφ άιιεο απνηθίεο ηεο 
βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη λα δηαζθαιηζηεί ε επηθνηλσλία ηεο απνηθίαο 
κε άιιεο απνηθίεο πξνο ηα δπηηθά, βνξεηνδπηηθά θαη βφξεηα θαζψο θαη κε ηηο δπλεηηθέο 
πεξηνρέο αλαδήηεζεο ηξνθήο θαη ην Δζληθφ Ξάξθν Γαδηάο. Δπίζεο, ζηελ ίδηα πεξηνρή έρνπλ 
εληνπηζηεί θσιηέο ρξπζαεηνχ θαη πεηξίηε, ελψ απνηειεί πεξηνρή δηαζπνξάο κε 
αλαπαξαγσγηθψλ, ελήιηθσλ θαη αλήιηθσλ, αζπξνπάξεδσλ πνπ πξνζειθχνληαη εθεί εμαηηίαο 
ηεο παξνπζίαο γππψλ (Σάξηεο 10). 

 

 
 

Σάξηεο 10. Ρα Δζληθά Ξάξθα Γαδηάο θαη Γέιηα Έβξνπ, ην πεπθφδαζνο Ινπηξνχ θαη ε απνηθία ησλ φξλησλ απνηεινχλ 
κέξνο ηεο Εψλεο απνθιεηζκνχ. 
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3.1.5 Οη ζέζεηο θσιηάζκαηνο ησλ επηθξαηεηαθώλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ  
Ζ πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο ησλ επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ απφ ηελ άκεζε 
επίδξαζε ησλ Α/Γ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο.  
Ραπηφρξνλα κε ηε δηαθχιαμε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πξνζηαζία ησλ 
πεξηνρψλ θσιηάζκαηνο εμαζθαιίδεη ζε έλα βαζκφ θαη ηελ αθεξαηφηεηα θξίζηκνπ ηκήκαηνο 
ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ησλ εηδψλ απηψλ, εληφο ηνπ νπνίνπ ηα πνπιηά δξαζηεξηνπνηνχληαη κε 
κεγαιχηεξε έληαζε (Bright et al. 2006). Ζ πην αζθαιήο πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εηδψλ απηψλ απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ είλαη ν θαζνξηζκφο δσλψλ απνθιεηζκνχ 
πεξηκεηξηθά ησλ θσιηψλ ηνπο.  

Ρελ πξνζέγγηζε θαζνξηζκνχ δψλεο απνθιεηζκνχ γχξσ απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο θσιηέο 
είρακε πηνζεηήζεη θαη πξνηείλεη θαη ην 2008, αμηνπνηψληαο ηα ηφηε δηαζέζηκα δεδνκέλα. Ζ 
ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ νξληζνπαλίδαο, έρεη πιένλ ζεζκνζεηήζεη απηή ηελ πξνζέγγηζε γηα 
ζπγθεθξηκέλα είδε πνπιηψλ εληφο ΕΔΞ ζην άξζξν 5Β(3).  

Πηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο Θξάθεο σζηφζν, ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ηεο γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο νξληζνπαλίδαο θαη βαζηδφκελνη ζηα δεδνκέλα ηνπ 2010 γηα ηελ θαηαγξαθή 
ησλ θσιηψλ, πξνηείλνπκε ε εθαξκνγή δψλεο απνθιεηζκνχ λα αθνινπζεζεί ζηηο γλσζηέο θαη 
ελεξγέο θσιηέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ΕΔΞ θαζψο επίζεο θαη εληφο ΕΔΞ, αιιά γηα είδε ηα 
νπνία, ελψ δελ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηεο ΘΑ νξηδνληίσλ κέηξσλ απνηεινχλ είδε ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ (Ξίλαθαο 1). Γηα ηα είδε απηά ε Διιάδα νθείιεη 
λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε επηβίσζε θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπο. Κε 
ηελ θαηαγξαθή ηνπ 2010 εληνπίζηεθαλ ηφζν λέεο θσιηέο ήδε θαηαγεγξακκέλσλ εηδψλ φζν 
θαη άιισλ εηδψλ πνπ ην 2008 δελ είραλ εληνπηζηεί. Πεκεηψλνπκε φηη φια ηα είδε, πιελ ηνπ 
καπξνπειαξγνχ, απνηεινχλ είδε ραξαθηεξηζκνχ γεηηνληθψλ ΕΔΞ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εηδψλ απηψλ ηζρχνπλ επνκέλσο νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 4(4) ηνπ λ.3937/2011 βάζεη ησλ 
νπνίσλ κέηξα πξνζηαζίαο δχλαληαη λα επεθηαζνχλ θαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα εγθαηαζηάζεηο ΑΞΔ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 
5(8) ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

Δπηζεκαίλνπκε πσο ζηελ πξφηαζε γηα δψλε απνθιεηζκνχ πεξηθεξεηαθά ζέζεσλ 
θσιηάζκαηνο επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ θαη καπξνπειαξγνχ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 
φπνηεο ζέζεηο θσιηάζκαηνο εληφο ησλ Δζληθψλ Ξάξθσλ Γαδηάο θαη Γέιηα Έβξνπ, ηα νπνία 
αληηκεησπίδνληαη σο εληαία ζχλνια ζην ζρεηηθφ ηκήκα ηεο πξφηαζεο. 

Πίλαθαο 2. Θέζεηο θσιηάζκαηνο επηθξαηεηαθώλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ θαη καπξνπειαξγνύ, εθηόο Δζληθώλ Πάξθσλ Γαδηάο θαη 
Γέιηα Έβξνπ, αλάινγα κε ην ζεζκηθό πιαίζην. 

 

Δίδε 

Αξηζκόο θσιηώλ εληόο ΕΔΠ 
όπνπ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο 

ηεο ΘΤΑ 8353 

Αξηζκόο θσιηώλ εληόο ΕΔΠ 
όπνπ δελ ηζρύνπλ νη 

δηαηάμεηο ηεο ΘΤΑ 8353 

Αξηζκόο 
θσιηώλ εθηόο 

ΕΔΠ 

Υξπζαεηόο 8 10 11 

Θξαπγαεηόο 3 - 3 

Γεξαθαεηόο - - 1 

Κπνύθνο - 1 1 

Αζπξνπάξεο 2 - - 

Πεηξίηεο - 2 - 

Αεηνγεξαθίλα 1 1 3 

Καπξνπειαξγόο - 3 3 

 

Ζ εχξεζε ηεο θαηαιιειφηεξεο αθηίλαο απνθιεηζκνχ πεξηθεξεηαθά ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ 
είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαζψο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ μερσξηζηέο, γηα θάζε είδνο 
θαη άηνκν, ζπλζήθεο. Ζ επαηζζεζία ηνπ θάζε αηφκνπ ζε απηφ ην είδνο επίπησζεο είλαη 
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αλάινγε: ηεο αμίαο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ έλα ΑΗΝΞΑ γηα ην είδνο πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη εθεί, ηεο απφζηαζεο ηεο πεξηνρήο απηήο απφ άιιεο θαηάιιειεο πεξηνρέο, 
ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη επελδπζεί απφ ην πνπιί ζηελ πεξηνρή απηή θαη αληηζηξφθσο αλάινγε 
ηεο εμνηθείσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ κε πεγέο φριεζεο (π.ρ. αλζξψπηλε παξνπζία, 
εγγχηεηα κε νδηθφ δίθηπν) (Richardson and Miller 1997, Bright et al. 2006). Πηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνηθίιεο αλαθνξέο γηα ην κέγεζνο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ Α/Γ θαη 
γεληθφηεξα αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πεξηθεξεηαθά ζέζεσλ θσιηάζκαηνο αξπαθηηθψλ 
πνπιηψλ. Νη δψλεο πνπ πξνηείλνληαη θπκαίλνληαη απφ ηα 300 κέηξα έσο θαη ηα 15 ρικ, 
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ πεξηνρή (Meyburg 1997, Richardson and Miller 1997, McGrady 
and Petty 2005, Bright et al. 2006, Ruddock and Whitfield 2007, Zuberogoitia et al. 2008, 
Carrete et al. 2009, Strickland 2011, Espen et al. 2012). Γηα ηελ Διιάδα, ε Διιεληθή 
Νξληζνινγηθή Δηαηξεία πξνηείλεη νη δψλεο απνθιεηζκνχ γηα ΑΗΝΞΑ λα είλαη 2 ή 5 ρικ., 
επηινγή πνπ “ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα (home range) ηνπ είδνπο γχξσ απφ ηελ 
πεξηνρή θσιενπνίεζεο” (Γεκαιέμεο θαη ζπλ. 2010).  

 

Αλαγλσξίδνληαο ηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο ηεο δψλεο 
απνθιεηζκνχ πεξηθεξεηαθά ησλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο, πξνηείλεηαη νξηδφληηνο πξνζδηνξηζκφο 
κηαο δψλεο αθηίλαο 1000 κέηξσλ γηα φια ηα είδε σο ηελ ειάρηζηε δψλε απνθιεηζκνχ ΑΗΝΞΑ 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνθχιαμε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ ζηελ πεξηνρή. Ρν γεγνλφο φηη πξνηείλεηαη κηα νξηδφληηα 
δψλε απνθιεηζκνχ 1000 κέηξσλ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο, ε αθηίλα ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ λα 
κπνξεί λα επεθηαζεί. Κηα ηέηνηα απφθαζε ζα ιακβάλεηαη βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο εθάζηνηε ζρεδηαδφκελεο επέλδπζεο ζην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ πνπ 
αθνινπζνχλ θαη αθνξνχλ ζηηο δψλεο απμεκέλεο πξνζηαζίαο. Πηνλ Σάξηε 11 παξνπζηάδνληαη 

 
 
Υάξηεο 11. Οη θόθθηλεο πεξηνρέο ππνδεηθλύνπλ ηε Εώλε Απνθιεηζκνύ σο ηελ πεξηνρή αθηίλαο 1000 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ησλ 

ζέζεσλ θσιηάζκαηνο επηθξαηεηαθώλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ θαη καπξνπειαξγνύ θαη νη πξάζηλεο πεξηνρέο ππνδεηθλύνπλ ηε 

Εώλε Απμεκέλεο Πξνζηαζίαο σο ηελ πεξηνρή αθηίλαο 5000 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ησλ ίδησλ ζέζεσλ. 
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κε θφθθηλν νη δψλεο απνθιεηζκνχ κε αθηίλα 1000 κέηξσλ γχξσ απφ ηηο θσιηέο πνπ 
εληνπίζηεθαλ κέζσ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ ην 2008 θαη νη νπνίεο επηθαηξνπνηήζεθαλ θαη 
εκπινπηίζηεθαλ ην 2010.  

Δπηζεκαίλνπκε σζηφζν φηη νη δψλεο απηέο δχλαηαη λα ρξήδνπλ αλαζεψξεζεο, ηφζν εάλ 
λεψηεξεο θαηαγξαθέο εληνπίζνπλ επηπιένλ θσιηέο φζν θη αλ ζπλερφκελεο θαηαγξαθέο 
ηεθκεξηψζνπλ φηη κία θσιηά κπνξεί πιένλ λα ζεσξεζεί αλελεξγή. Θεσξνχκε φηη νη πεξηνρέο 
ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε 
εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία θαηαγξαθή ηνπο.  

Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ πξέπεη λα απνηειέζεη ν αζπξνπάξεο, ν πιεζπζκφο ηνπ νπνίνπ, 
φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 
Βαιθαλίσλ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα θξίζηκε θαηάζηαζε θαη απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα 
δηαζθαιίζνπλ ζε απφιπην βαζκφ ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο ζηε ρψξα. Πηελ θαηεχζπλζε απηή 
θαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο LIFE “Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
επηβίσζεο ηνπ αζπξνπάξε (Neophron percnopterus), ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα” έρνπλ 
μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ειιεληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην είδνο. Κε 
ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ αλακέλεηαη ε επηθχξσζε δψλεο απνθιεηζκνχ 
ΑΗΝΞΑ πεξηθεξεηαθά ησλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο ηνπ είδνπο ζπλνιηθά γηα ηελ Διιάδα, κέζσ 
ηεο νπνίαο ζα αλαγλσξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο ζηε 
ρψξα. Δπνκέλσο απηή ε δψλε απνθιεηζκνχ ζα πηνζεηεζεί θαη απφ ηελ παξνχζα πξφηαζε.   

3.2 Εώνερ αςξημένηρ πποζηαζίαρ 
Ξέξα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ απνθιεηζκνχ ρσξνζέηεζεο ΑΗΝΞΑ πνπ παξνπζηάζηεθε 
ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε νηθνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο, θαζηζηά απαξαίηεην 
ηνλ θαζνξηζκφ δσλψλ απμεκέλεο πξνζηαζίαο, ζηηο νπνίεο ε ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ επηηξέπεηαη 
κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθπφλεζε πιήξσλ θαη 
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ αμηνινγήζεσλ ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. 

Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο, νη δψλεο 
απμεκέλεο πξνζηαζίαο δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1) δψλεο απμεκέλεο πξνζηαζίαο εληφο ΕΔΞ 

2) δψλεο απμεκέλεο πξνζηαζίαο εθηφο ΕΔΞ 

Νη δψλεο απμεκέλεο πξνζηαζίαο παξνπζηάδνληαη κε πξάζηλν ζηνπο επηκέξνπο Σάξηεο 8, 9 
θαη 10 θαζψο θαη ζηνλ ηειηθφ Σάξηε νξζήο ρσξνζέηεζεο 13.  

 

3.2.1 Εώλεο απμεκέλεο πξνζηαζίαο εληόο ΕΔΠ 
Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία δσλψλ νξίδνληαη εθηάζεηο ηεο Θξάθεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 
ΕΔΞ θαη πξνθξίλνληαη δηφηη κε βάζε ην άξζξν 6(3) ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ ζεζκνζεηήζεθε ε 
ππνρξέσζε εθπφλεζεο Δηδηθήο Νξληζνινγηθήο Κειέηεο (ΔΝΚ) γηα ΑΗΝΞΑ εληφο ΕΔΞ. Ζ 
ππνρξέσζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 5Α(2) ηεο ΘΑ νξηδφληησλ 
κέηξσλ νξληζνπαλίδαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε εηδηθή νηθνινγηθή αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηνλ λ.4014/2011 «πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, εθηόο ησλ άιισλ θαη εμεηδηθεπκέλα 
νξληζνινγηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ραξαθηεξηζκνύ ησλ ΕΔΠ». Πεκεηψλεηαη 
επίζεο φηη ε ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο θαηάηαμεο έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ (Α θαη Β) πνπ νξίδεη ν λ.4014/2011 θαη δηεπθξηλίδεη ε Α 1958/2011 (ζην 
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εμήο Α θαηάηαμεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ)22. Πηελ πεξίπησζε έξγσλ ΑΗΝΞΑ 
θαηεγνξίαο Α, ε ΔΝΚ εληάζζεηαη ζηε Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε Β, ε ΔΝΚ εληάζζεηαη ζηα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη ν ελδηαθεξφκελνο καδί κε ηε δήισζε ππαγσγήο ηνπ έξγνπ ζε πξφηππε 
πεξηβαιινληηθή δέζκεπζε βάζεη ηεο Α 3791/201323 (ζην εμήο Α ΞΞΓ γηα ΑΞΔ).  

Ρνλίδεηαη εθ λένπ φηη εληφο ησλ πέληε ΕΔΞ ηεο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα πξφηαζε, 
ηζρχνπλ θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Β(3) βάζεη ηεο ΘΑ νξηδνληίσλ κέηξσλ 
νξληζνπαλίδαο, θαζψο φιεο πεξηιακβάλνπλ ρσξνθξαηηθά ή/θαη κεηαλαζηεπηηθά είδε 
ραξαθηεξηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν.  

 

Δηθφλα 1. πνζεηηθφ παξάδεηγκα απνθπγήο δεκηνπξγίαο επάιιεισλ θξαγκψλ θαη δεκηνπξγίαο αζθαιψλ δηαδξφκσλ 
πηήζεο. Νη ινθνζεηξέο κε θφθθηλν ρξψκα αθήλνληαη ειεχζεξεο ρσξίο Α/Γ, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη επάιιεινη θξαγκνί 
ζηηο κεηαθηλήζεηο αηφκσλ νξλζνπαλίδαο. Ραπηφρξνλα, νη πεξηνρέο ησλ ινθνζεηξψλ κε θαθέ ρξψκα αθήλνληαη ειεχζεξεο 
ρσξίο Α/Γ, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο δηάδξνκνο πηήζεο θαη ηα πνπιηά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξλνχλ ελδηάκεζα 

απφ ηα αηνιηθά πάξθα. 

 

Πεκεηψλεηαη επηπιένλ φηη ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ΑΗΝΞΑ εληφο ΕΔΞ δηέπεηαη απφ 
εηδηθνχο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5Β(4) ηεο ΘΑ νξηδφληησλ κέηξσλ νξληζνπαλίδαο 
θαη αθνξνχλ ηελ «ππνρξέσζε γηα ρξήζε ππόγεησλ θαισδίσλ ξεύκαηνο ή όπνπ απηό δελ είλαη 
εθηθηό, ζπλεζηξακκέλσλ κνλσκέλσλ ελαέξησλ θαισδίσλ κεηαθνξάο ξεύκαηνο γηα ηε 
ζύλδεζε κε ην δίθηπν, θαζώο θαη ε ππνρξέσζε γηα ηαθηηθό έιεγρν ηνπ ρώξνπ ηνπ ζηαζκνύ 

                                                 
22

 ΤΑ 1958 «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 
ζύκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Δ.Κ. Α΄209/2011)» (ΦΔΚ Β/21/13.1.2011) 
23

 ΤΑ 3791 «Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο (ΠΠΓ) γηα έξγα Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο πνπ 
θαηαηάζζνληαη ζηελ Β Καηεγνξία ηεο 10εο Οκάδαο ‘Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο’ ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηεο ππ’ 
αξηζκ. 1958/2012 (Β΄ 21) ππνπξγηθήο απόθαζεο, κε α/α 1, 2, 8 θαη 9» (ΦΔΚ Β/104/24.1.2013) 

 

 
 

 
Δηθφλα 1. πνζεηηθφ παξάδεηγκα απνθπγήο δεκηνπξγίαο επάιιεισλ θξαγκψλ θαη δεκηνπξγίαο αζθαιψλ δηαδξφκσλ 
πηήζεο. Νη ινθνζεηξέο κε θφθθηλν ρξψκα αθήλνληαη ειεχζεξεο ρσξίο Α/Γ, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη επάιιεινη θξαγκνί 
ζηηο κεηαθηλήζεηο αηφκσλ νξλζνπαλίδαο. Ραπηφρξνλα, νη πεξηνρέο ησλ ινθνζεηξψλ κε θαθέ ρξψκα αθήλνληαη ειεχζεξεο 
ρσξίο Α/Γ, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο δηάδξνκνο πηήζεο θαη ηα πνπιηά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξλνχλ ελδηάκεζα 
απφ ηα αηνιηθά πάξθα. 
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(εβδνκαδηαίνπ ή θαη ζπρλόηεξνπ θαηά πεξίπησζε) θαη απνκάθξπλζεο ησλ λεθξώλ δώσλ 
(θηελνηξνθηθώλ θπξίσο), ε παξνπζία ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζε λα πξνζειθύζεη 
πησκαηνθάγα αξπαθηηθά πηελά. Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο 
ερεηηθήο, νπηηθήο ή άιιεο ζήκαλζεο, ζε ζρέζε κε ηελ δηαξξύζκηζε ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ, 
ηελ απόζηαζή ηνπ από ην ρείινο γθξεκώλ θαη ηόπνπο θσιηάζκαηνο, ηξνθνιεςίαο θαη 
αλάπαπζεο, ηελ θιίκαθα θαη ην κέγεζόο ηνπ.»  

Δπηπιένλ ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζέηνπλ νη 
πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (Α ΞΞΓ γηα ΑΞΔ) νξίδεηαη 
ππνρξέσζε «ζπζηεκαηηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ ελδερόκελσλ επηπηώζεσλ από ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρή, κε βάζε ηελ δηεζλώο παξαδεθηή 
κεζνδνινγία. Ζ πεξηνδηθόηεηα θαη ε κέζνδνο [...] παξαθνινύζεζεο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιόγεζε πνπ ζπλππνβάιιεηαη κε ηε Γήισζε Τπαγσγήο ηνπ Έξγνπ.» 
 

Ρα παξαπάλσ κέηξα, απνηεινχζαλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνηάζεηο πνπ ε νξγάλσζε είρε 
δηαηππψζεη ην 2008. Ρα ππφινηπα κέηξα ηεο πξφηαζεο ηνπ 2008 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ,  
κεγαιχηεξε βαξχηεηα φκσο πξέπεη λα ιάβεη ην κέηξν ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη ε ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ ζε παξάιιειεο ινθνζεηξέο γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη 
επάιιεινη θξαγκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο. Υο εθ ηνχηνπ ε ρσξνζέηεζε 
ησλ Α/Γ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε νκάδεο (φρη ζπλερείο γξακκέο, π.ρ. επάιιειεο 
γξακκέο κηθξνχ κήθνπο), ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δηάδξνκνη επηθνηλσλίαο (δηάδξνκνη 
πηήζεο) πνπ ζα απνηειέζνπλ αζθαιείο δψλεο απφ ηηο νπνίεο ηα πνπιηά ζα δηέξρνληαη. Ζ 
πεξηνρή είλαη γεκάηε καθξηέο ινθνζεηξέο πνπ μεθηλνχλ απφ θάπνηα ςειή θνξπθή θαη 
δεκηνπξγψληαο παξαθιάδηα θαηαιήγνπλ ζηα πεδηλά. Ξξνηείλεηαη επνκέλσο λα αθήλεηαη 
ειεχζεξε απφ ΑΗΝΞΑ κηα ινθνζεηξά κε ηα παξαθιάδηα ηεο, θαζψο θαη έλαο ειάρηζηνο 
δηάδξνκνο πηήζεο ρσξίο ΑΗΝΞΑ γηα ηε δηάζρηζε ησλ ινθνζεηξψλ (Δηθφλα 1) (WWF Διιάο 
2008b).  

 
3.2.2 Εώλεο απμεκέλεο πξνζηαζίαο εθηόο ΕΔΠ  
Ζ ζεκαζία ηεο Θξάθεο γηα ηελ νξληζνπαλίδα παξνπζηάζηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 
Νη θαηαγξαθέο ησλ θσιηψλ πνπ έγηλαλ ην 2008 θαη ην 2010 επηβεβαηψλνπλ ηελ παξνπζία 
πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ εληφο ηεο ΞΑΞ 1, ηα νπνία θηλνχληαη πέξα απφ ηα φξηα ησλ 
ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο.  Δπηπιένλ, νη πξφζθαηεο έξεπλεο ηνπ WWF Διιάο 
ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ νξληζνπαλίδα, ζε πεξηνρέο ηεο Θξάθεο πνπ 
βξίζθνληαη θαη εθηφο ησλ ΕΔΞ, επηβεβαηψλνπλ θαη εληείλνπλ ηηο αξρηθέο καο αλεζπρίεο 
αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΑΗΝΞΑ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.  

Κε βάζε ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο 
ΕΔΞ, νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ελφο έξγνπ αμηνινγνχληαη εηδηθά, κέζσ κειεηψλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΚΞΔ), κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία Α έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ηεο Α θαηάηαμεο έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, εθφζνλ έλα έξγν δελ 
ρσξνζεηείηαη εληφο ΕΔΞ, δελ ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη εηδηθά ηηο επηπηψζεηο ζηελ 
νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο. Αληίζηνηρα, ζηηο πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο αηνιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ δελ πξνβιέπεηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο φξνο πνπ λα θαιχπηεη πεξηνρέο πνπ δελ 
είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο ΕΔΞ αιιά θηινμελνχλ ζεκαληηθνχο πιεζπζκνχο νξληζνπαλίδαο. 
Υζηφζν, ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε ππνρξεσηηθή ηε ζχληαμε εηδηθήο 
νξληζνινγηθήο κειέηεο γηα ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ 
αλαγλσξηζηεί σο Πεκαληηθέο Ξεξηνρέο γηα ηα Ξνπιηά, αιιά δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΕΔΞ 
απφ ηελ Διιάδα (ΠηΔ 1422/2013, Πθέςε 14ε). 

Γηα λα θαιπθζεί απηφ ην ζεκαληηθφ θελφ, πξνηείλεηαη νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ΕΔΞ 
γηα εθπφλεζε εηδηθήο νξληζνινγηθήο κειέηεο λα επεθηαζνχλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 
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εθηφο ΕΔΞ, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ησλ δσλψλ απμεκέλεο πξνζηαζίαο ηεο παξνχζαο 
πξφηαζεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαθπιαρηεί ε αθεξαηφηεηα πιεζπζκψλ νξληζνπαλίδαο πνπ 
θηλνχληαη πέξα απφ φξηα ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ πξφηαζε απηή βαζίδεηαη ζην 
αλαγλσξηζκέλν απφ ηηο κειέηεο καο γεγνλφο φηη νη επηπηψζεηο ησλ ΑΗΝΞΑ δελ πεξηνξίδνληαη 
κφλν ζηηο ΕΔΞ θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο, αιιά επεξεάδνπλ 
πξνζηαηεπφκελα είδε θαη εθηφο ησλ νξίσλ. Υο εθ ηνχηνπ, ζηηο Εψλεο Απμεκέλεο Ξξνζηαζίαο, 
ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10(5) ηνπ λ.4014/2011 βάζεη ηνπ νπνίνπ «[γ]ηα 
θάζε έξγν ή δξαζηεξηόηεηα, ην νπνίν βξίζθεηαη εθηόο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηνπ 
δηθηύνπ Natura αιιά όκσο είλαη δπλαηόλ λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ελ ιόγσ πεξηνρή, θαζ’ 
εαπηό ή από θνηλνύ κε άιια έξγα ή δξαζηεξηόηεηεο, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ, κεηά από αηηηνινγεκέλε εληνιή ηεο αδεηνδνηνύζαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί 
δεόλησο σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή». 

Υο Εψλε Απμεκέλεο Ξξνζηαζίαο εθηφο ΕΔΞ πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή κέηξηαο-ρακειήο 
ρξήζεο ηνπ καπξφγππα, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο (Σάξηεο 4), ε 
πεξηνρή κέηξηαο ζπρλφηεηαο παξνπζίαο καπξφγππα, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ξάδην-
ηειεκεηξίαο (Σάξηεο 5) θαη νη πεξηνρέο αθηίλαο 5000 ρικ πεξηκεηξηθά ησλ ζέζεσλ 
θσιηάζκαηνο ησλ επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη ηνπ καπξνπειαξγνχ (Σάξηεο 6). 
Ρα δεδνκέλα ησλ δχν κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ ρξήζεο ηνπ καπξφγππα, πνπ 
θαλεξψλνπλ φηη ην είδνο ρξεζηκνπνηεί πνιχ κεγάιεο εθηάζεηο ζε πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα, 
αηηηνινγνχλ ηελ αλάγθε ηδηαίηεξεο αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ζηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ 
απνηεινχλ κέξνο ηνπ θξίζηκνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπ.  

Πηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε θαζνξηζκνχ δσλψλ απνθιεηζκνχ θαη 
γχξσ απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο ζέζεηο θσιηάζκαηνο επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη 
ηνπ καπξνπειαξγνχ εθηφο ΕΔΞ. Υο επαθφινπζν, πξνηείλεηαη γηα ηηο 21 θσιηέο ρξπζαεηνχ, 
αεηνγεξαθίλαο, γεξαθαεηνχ, θξαπγαεηνχ, κπνχθνπ θαη καπξνπειαξγνχ, λα νξηζηεί κία δψλε 
απζηεξήο πξνζηαζίαο γχξσ απφ απηέο ηηο θσιηέο. Ρα 5 ρικ απνηεινχλ βάζηκε αθηίλα γηα ηελ 
εηδηθή αμηνιφγεζε ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ ελφο ΑΗΝΞΑ, ζε πεξηνρέο γλσζηνχ 
νξληζνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. πελζπκίδνπκε φηη φια ηα είδε, πέξαλ ηνπ καπξνπειαξγνχ 
απνηεινχλ είδε ραξαθηεξηζκνχ ησλ γεηηνληθψλ ΕΔΞ. Δπνκέλσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 4(4) ηνπ λ.3937/2011 βάζεη ησλ νπνίσλ κέηξα 
πξνζηαζίαο δχλαληαη λα επεθηαζνχλ θαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα εγθαηαζηάζεηο ΑΞΔ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 5(8) ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ.   

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνηεηλφκελεο Εψλεο Απμεκέλεο Ξξνζηαζίαο (ην 26,5% ησλ πεξίπνπ 
645 ρικ2) εκπίπηεη ζηα φξηα ησλ ΠΞΞΔ ηεο Θξάθεο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΕΔΞ 
(βι. Σάξηε 2). Πε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξναλαθεξζείζα πξφζθαηε απφθαζε ηνπ ΠηΔ, ζα 
πξέπεη ε εθπφλεζε ΔΝΚ λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή γηα ΑΗΝΞΑ εληφο ηεο δψλεο απηήο.  

Πηνλ Σάξηε 13 παξνπζηάδεηαη ν λένο ράξηεο νξζήο ρσξνζέηεζεο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηεο ΞΑΞ 1, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο επηκέξνπο ράξηεο ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφο ν ράξηεο απνηειεί ην ηειηθφ 
πξντφλ ηεο αλαζεσξεκέλεο πξφηαζεο θαη ε πξνηεηλφκελε βάζε αμηνιφγεζεο ησλ κειεηψλ 
εγθαηάζηαζεο ησλ ΑΗΝΞΑ ζηελ ΞΑΞ 1 θαη πεξηθεξεηαθά απηήο. 

 

3.2.3 Πνηόηεηα κειεηώλ  
Κε δεδνκέλν φηη ζηε δψλε απμεκέλεο πξνζηαζίαο πξνθξίλεηαη ν ξφινο ησλ κειεηψλ θαη ησλ 
αμηνινγήζεσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη γηα λα ζπκβάιινπλ νη ΔΝΚ νπζηαζηηθά, κε 
βάζε ηελ αξρψλ ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξφιεςεο, ζηελ πξφβιεςε ησλ θηλδχλσλ γηα ην 
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πεξηβάιινλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηε κειέηε24 ηνπ WWF Διιάο 
(2013b) γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ΚΞΔ γηα ΑΗΝΞΑ ζηελ πεξηνρή:  

1) λα επηιέγεηαη ε θαηάιιειε ρξνληθή δηάξθεηα, ζεκεία ζέαο, κεζνδνινγία θαη 
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ζην πεδίν, 

2) λα απνηππψλνπλ φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΑΗΝΞΑ, θαζ’ φια ηα ζηάδηα 
ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, 

3) λα αμηνινγνχλ ηε βαξχηεηα ησλ αζξνηζηηθψλ επηπηψζεσλ,  
4) λα αμηνπνηνχλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ,  
5) λα αμηνινγνχλ νπζηαζηηθά ηηο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο ρσξνζέηεζεο, 
6) λα εθηηκνχλ ηελ επίπησζε ησλ ΑΗΝΞΑ ζηε βησζηκφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ,  
7) λα εθηηκνχλ ηνλ θίλδπλν πξφζθξνπζεο βαζηδφκελεο ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε 

ηεο νξληζνπαλίδαο ζηελ θιίκαθα ησλ κειινληηθψλ ζέζεσλ ησλ Α/Γ, θαη  
8) λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ επξεκάησλ ηνπο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

Διέγρσλ ησλ Δπηπηψζεσλ Ξξηλ/Κεηά (BACI), κε ηηο κεηα-θαηαζθεπαζηηθέο κειέηεο 
λα πεξηιακβάλνπλ θαη κηα δεχηεξε θάζε παξαθνινχζεζεο 3-5 ρξφληα κεηά ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε ΑΗΝΞΑ (Cárcamo et al. 2011) θαη λα αθνινπζνχλ ηηο 
κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πξν-θαηαζθεπαζηθέο κειέηεο. 

3.3 Πεπιοσέρ καηάλληλερ για ηη σωποθέηηζη αιολικών πάπκων ζηη 
Θπάκη 
Ν θαζνξηζκφο ησλ παξαπάλσ δσλψλ απνθιεηζκνχ θαη απμεκέλεο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή 
ηεο Θξάθεο, δελ απνηειεί πξφηαζε απνραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο απφ πεξηνρή αηνιηθήο 
πξνηεξαηφηεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πεξηνρή έρεη ζεκαληηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ, φπσο 
θαλεξψλεη θαη ε χπαξμε ηφζσλ θαη πνηθίισλ εηδψλ αξπαθηηθψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη απηφ 
ην δπλακηθφ γηα ηηο πηήζεηο ηνπο. Ππκπιεξσκαηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ 
πξνθξίλνληαη ιφγσ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ νξληζνινγηθνχ ηνπο 
ελδηαθέξνληνο σο δψλεο απνθιεηζκνχ ή απμεκέλεο πξνζηαζίαο, παξνπζηάδνληαη θαη νη 
πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ. Απφ ηελ παξνπζίαζε 
απηή πξνθχπηεη φηη παξά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ΑΗΝΞΑ απφ ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 
γηα ηελ νξληζνπαλίδα, πθίζηαληαη πεξηνρέο ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο ηεο Θξάθεο.  

Νη θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα ηε ρσξνζέηεζε ΑΗΝΞΑ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηε 
ζπλδπαζηηθή απεηθφληζε ησλ δσλψλ απνθιεηζκνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ 
ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πεξίνδν 1998-2001 (ΘΑΞΔ 2012). Πχκθσλα κε αλαθνξά ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Δλέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (EC 2009) γηα λα είλαη νη πεξηνρέο 
θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ πξέπεη λα έρνπλ αηνιηθφ δπλακηθφ κεγαιχηεξν 
ηνπιάρηζηνλ απφ 5,1 m/s. Πηνλ Σάξηε 12, απνηππψλνληαη νη πεξηνρέο ζηε Θξάθε κε αηνιηθφ 
δπλακηθφ κεγαιχηεξν απφ 5,1 m/s ζε ζπζρέηηζε κε ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Πην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ιφγσ 
βειηηψζεσλ ζηελ ηερλνινγία ησλ Α/Γ αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο εθκεηάιιεπζεο 
ρακειφηεξνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ηελ έθηαζε ησλ δηαζέζηκσλ 
πεξηνρψλ ζην κέιινλ. Ραπηφρξνλα ζεκεηψλεηαη πσο ην παξφλ αηνιηθφ δπλακηθφ κεηξήζεθε 
ζε χςνο 40 κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελψ ην χςνο εληφο ηνπ νπνίνπ 
ηνπνζεηείηαη ν ξφηνξαο ησλ Α/Γ είλαη ζπλήζσο κεηαμχ 30 θαη 125 κέηξσλ. Πχκθσλα κε 
έθζεζε ηνπ 2012 ηνπ Γηεζλή Νξγαληζκνχ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (IRENA), ην 
αηνιηθφ δπλακηθφ ζην χςνο ηνπ ξφηνξα κπνξεί λα δηπιαζηαζηεί φηαλ πεληαπιαζηαζηεί ην 
χςνο ηεο Α/Γ. Δπνκέλσο ην εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ πηζαλφηαηα είλαη ζεκαληηθά 
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 Ζ κειέηε βξίζθεηαη ππό δεκνζίεπζε 
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κεγαιχηεξν ζηηο ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ράξηε, ελψ εμίζνπ πηζαλφ είλαη λα 
ππάξρνπλ θαη επηπιένλ ζέζεηο κε επαξθέο αηνιηθφ δπλακηθφ. 

Ζ δπλαηφηεηα απηή επηβεβαηψλεηαη πεξαηηέξσ αλ ζπλππνινγηζηεί ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ 
γηα ηελ αλάπηπμε ΑΗΝΞΑ ζηελ πεξηνρή. Ρν ηξέρνλ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απνηππψλεηαη 
απφ ηα ΑΗΝΞΑ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαη είλαη δηαζέζηκα απφ ηε 
Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΟΑΔ). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΗΝΞΑ πνπ δελ 
πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηε λέα δψλε απνθιεηζκνχ απφ ηνλ ράξηε ηεο ΟΑΔ 
αθαηξέζεθαλ ηα ΑΗΝΞΑ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, εθείλα πνπ έρνπλ ιάβεη απνξξηπηηθή 
απφθαζε θαη εθείλα, πιελ ελφο, πνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο ίδηεο θνξπθνγξακκέο. Κε ηνλ ηξφπν 
απηφ πξνζπαζήζακε ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηζρχνο ησλ ΑΗΝΞΑ πνπ ηειηθά ζα 
επηηξέπνληαη λα αληαπνθξίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ρα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη εθφζνλ εθαξκνζηεί ε πξφηαζε ηνπ WWF Διιάο, ηα ΑΗΝΞΑ 
πνπ ζα απνθιείνληαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΞΑΞ 1 ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία 
ηεο επαίζζεηεο νξληζνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο έρνπλ ζπλνιηθή ηζρχ 1520 MW. Αληίζεηα ηα 
ΑΗΝΞΑ πνπ ζα επηηξέπνληαλ έρνπλ ηζρχ 1620 MW. Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2012 ε εγθαηεζηεκέλε 
ηζρχο ησλ ΑΗΝΞΑ ζε εκπνξηθή αιιά θαη δνθηκαζηηθή ρξήζε, αλεξρφηαλ παλειιαδηθά ζηα 
1740 MW (ΔΙΔΡΑΔΛ 2012), ελψ ν εζληθφο ζηφρνο γηα ην 2014 είλαη ηα 4000 MW θαη γηα ην 
2020 ηα 7500 MW (ΞΔΘΑ 2010).  

πελζπκίδεηαη φηη βάζεη ηνπ ΔΞΣΠΑΑ-ΑΞΔ, ζηελ ΞΑΞ1 πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ 
κε ζπλνιηθή ηζρχ πεξίπνπ 960 MW. O ράξηεο 12 ηεθκεξηψλεη φηη ε ΞΑΞ 1 δχλαηαη λα 
ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ΑΞΔ, ρσξίο, σζηφζν 
απηή, λα επηβαξχλεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Αθφκα θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 
πνπ πξνηείλνληαη ε πεξηνρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εζληθή 
πξνζπάζεηα αλάζρεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνψζεζεο ησλ θαζαξψλ πεγψλ 
ελέξγεηαο. 

 

 
 
Υάξηεο 12. Πεξηνρέο θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθώλ πάξθσλ. Με ην ζθνύξν πξάζηλν ρξώκα απνηππώλνληαη νη 
πεξηνρέο κε ηδαληθό, γηα ηελ εγθaηάζηαζε αηνιηθώλ πάξθσλ, αηνιηθό δπλακηθό θαη κε ην πνιύ αλνηρηό πξάζηλν νη πεξηνρέο 
κε επαξθέο αηνιηθό δπλακηθό. 

 



  

 34 

4. ΔΠΗΜΔΣΡΟ 
Κε ηελ παξνχζα πξφηαζε ην WWF Διιάο επηζεκαίλεη γηα άιιε κία θνξά ηελ αλάγθε εθ 
βάζξσλ αλαζεψξεζεο ηεο πξννπηηθήο αλάπηπμεο ΑΗΝΞΑ ζηε Θξάθε. Δπηδηψθνληαο λα 
ζπκβάινπκε ζηελ αλαπξνζαξκνγή πνπ απαηηείηαη θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πξνηείλνπκε, ζηε βάζε 
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ θξηηεξίσλ, ηελ νξηνζέηεζε ζέζεσλ θαη πεξηνρψλ φπνπ ε 
εγθαηάζηαζε ΑΗΝΞΑ ζα απνθιείεηαη ή ζα επηηξέπεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

Πηφρνο καο λα ζπλεηζθέξνπκε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ψζηε ε Διιάδα λα εθπιεξψζεη 
ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ζπκκεηέρνληαο ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο φζν θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Θαζψο νη κειέηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε νξγάλσζε 
θαηέδεημαλ ηδηαίηεξα απμεκέλνπο ξπζκνχο ζλεζηκφηεηαο θαη γηα ηε ρεηξνπηεξνπαλίδα ηεο 
πεξηνρήο, ε πξφηαζε απηή νθείιεη λα εκπινπηηζηεί κειινληηθά θαη κε αληίζηνηρεο πξνηάζεηο 
γηα ηηο πεξηνρέο απμεκέλεο επαηζζεζίαο απηψλ ησλ εηδψλ. 

Κε δεδνκέλν φηη ε ζπκπεξηθνξά θάζε είδνπο νξληζνπαλίδαο ελέρεη έλαλ βαζκφ 
αβεβαηφηεηαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνλνείηαη φηη αλ ε πξφηαζε απηή εθαξκνζηεί 
πιήξσο ζα κεδεληζηνχλ ηα πεξηζηαηηθά πξνζθξνχζεσλ ή δελ ζα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζηνπο 
πιεζπζκνχο ησλ ζπάλησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη 
ηεο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ρν απηφ πξνθαλψο ηζρχεη θαη γηα 
ηηο πεξηνρέο εθηφο ησλ δσλψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην παξφλ θείκελν. Δίλαη επνκέλσο 
αλακελφκελν, ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο θαηλνχξγησλ δεδνκέλσλ, ε πξφηαζε λα ρξεηαζηεί 
αλαπξνζαξκνγή.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
Νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Ξάξθνπ Γέιηα Έβξνπ πνπ 
καο παξαρψξεζε ζεκαληηθφηαηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θσιηέο ζπάλησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο 
ζην πεπθνδάζνο Ινπηξνχ, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο θαηαγξαθέο ηνπ ζηηθηαεηνχ ζην Γάζνο 
Ινπηξνχ. Δπίζεο ηελ Διιεληθή Νξληζνινγηθή Δηαηξεία γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ 
ηεο γηα ηηο ΠΞΞΔ ηεο πεξηνρήο. 

Ρνλ θ. Ι. Πηδεξφπνπιν γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο θσιηάζκαηνο ηνπ 
ρξπζαεηνχ. Ρνλ θ. Γ. Βαζηιάθε γηα ηα επνηθνδνκεηηθά ηνπ ζρφιηα θαη ηελ νπζηψδε βνήζεηά 
ηνπ ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο.  

Ρέινο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζην WWF Διιάο θ. Θ. Ιηαξίθν, Γ. Θαηζαδσξάθε θαη θ. Ξ. 
Καξαγθνχ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηε βνήζεηα ηνπο ζηελ ηειηθή επηκέιεηα ηνπ 
θεηκέλνπ. 
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ΥΑΡΣΖ ΣΖ ΝΔΑ ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΘΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΑΗΟΛΗΚΧΝ ΠΑΡΚΧΝ ΣΖ ΘΡΑΚΖ

 
Σάξηεο 13. Ζ λέα πξφηαζε νξζήο ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ πάξθσλ ζηε Θξάθε. Ζ θφθθηλε πεξηνρή ππνδεηθλχεη ηε Εψλε Απνθιεηζκνχ σο ην ζχλνιν: ησλ πεξηνρψλ πςειήο θαη κέηξηαο-
πςειήο ρξήζεο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο ηνπ καπξφγππα, ησλ πεξηνρψλ πςειήο ζπρλφηεηαο παξνπζίαο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ξάδην-ηειεκεηξίαο ηνπ 
καπξφγππα, ησλ πεξηνρψλ ησλ ΔΞ Γαδηάο θαη Γέιηα Έβξνπ, ηνπ πεπθνδάζνπο Ινπηξνχ, ηεο απνηθίαο ησλ φξλησλ θαη ησλ πεξηνρψλ αθηίλαο 1000 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ησλ ζέζεσλ 
θσιηάζκαηνο επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη καπξνπειαξγνχ. Ζ πξάζηλε πεξηνρή ππνδεηθλχεη ηε Εψλε Δηδηθήο Αμηνιφγεζεο σο ην ζχλνιν: ησλ πεξηνρψλ κέηξηαο-ρακειήο 
ρξήζεο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο δνξπθνξηθήο ηειεκεηξίαο ηνπ καπξφγππα, ησλ πεξηνρψλ κέηξηαο ζπρλφηεηαο παξνπζίαο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ξάδην-ηειεκεηξίαο ηνπ καπξφγππα 
θαη ησλ πεξηνρψλ αθηίλαο 5000 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ησλ ζέζεσλ θσιηάζκαηνο επηθξαηεηαθψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη καπξνπειαξγνχ. 
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