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Εισαγωγή 

 
Στο παρόν παραδοτέο περιγράφονται οι απειλές των ειδών χαρακτηρισμού. Συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνονται: 

• Ο πίνακας αντιστοίχισης των ειδών χαρακτηρισμού με τις απειλές που 
αντιμετωπίζουν. 

• Η κατηγοριοποίηση και η περιγραφή των απειλών που χρησιμοποιήθηκαν. 
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1) Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
 

Κωδικός 1 Απειλή - Επίπεδο 1 Κωδικός 2 

Απειλή - Επίπεδο 2 - 
Σχετιζόμενη 
δρστηριότητα Είδος χαρακτηρισμού 

1 

Καταστροφή-υποβάθμιση 
βιοτόπων λόγω γεωργικών - 
κτηνοτροφικών πρακτικών και 
υδατοκαλλιεργειών 101 

Επέκταση 
καλλιεργειών σε 
υγροτόπους Anas acuta 

        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anas strepera 
        Anser anser 
        Ardea cinerea 
        Ardea purpurea 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Botaurus stellaris 
        Casmerodius albus 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Coturnix coturnix 
        Crex crex 
        Cygnus olor 
        Egretta garzetta 
        Fulica atra 
        Himantopus himantopus 
        Ixobrychus minutus 
        Limosa limosa 
        Motacilla flava 
        Platalea leucorodia 
        Plegadis falcinellus 
        Pluvialis apricaria 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps nigricollis 
        Riparia riparia 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna nilotica 
        Sterna sandvicensis 
        Tachybaptus ruficollis 
        Tadorna ferruginea 
        Tadorna tadorna 
        Tringa glareola 
        Tringa stagnatilis 
        Vanellus spinosus 
        Vanellus vanellus 

    102 

Επέκταση - 
εντατικοποίηση 
ετήσιων καλλιεργειών Accipiter brevipes 

        Alauda arvensis 
        Anser albifrons 
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        Anthus campestris 
        Aquila clanga 
        Aquila heliaca 
        Bubo bubo 
        Burhinus oedicnemus 
        Buteo buteo 
        Calandrella brachydactyla 
        Circaetus gallicus 
        Circus pygargus 
        Coracias garrulus 
        Corvus monedula 
        Delichon urbicum 
        Emberiza cirlus 
        Emberiza hortulana 
        Emberiza melanocephala 
        Falco biarmicus 
        Falco columbarius 
        Falco naumanni 
        Falco peregrinus 
        Falco tinnunculus 
        Falco vespertinus 
        Galerida cristata 
        Glareola pratincola 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus pennatus 
        Lanius collurio 
        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Merops apiaster 
        Miliaria calandra 
        Oenanthe hispanica 
        Oriolus oriolus 
        Otis tarda 
        Passer hispaniolensis 
        Riparia riparia 
        Streptopelia turtur 

    103 

Εντατικοποίηση 
πολυετών 
καλλιεργειών (αμπέλια, 
οπωρώνες, ελαιώνες 
κλπ) Athene noctua 

        Buteo rufinus 
        Dendrocopos syriacus 
        Emberiza melanocephala 
        Falco eleonorae 
        Merops apiaster 
        Oriolus oriolus 
        Otus scops 
        Tyto alba 

    105 
Δασικές φυτείες για 
παραγωγή ξύλου Aegypius monachus 

        Columba palumbus 
        Dendrocopos leucotos 
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    106 Λευκοκαλλιέργειες Ardea cinerea 
        Columba palumbus 
        Dendrocopos leucotos 
        Dendrocopos medius 
        Egretta garzetta 
        Ficedula parva 
        Ficedula semitorquata 
        Parus lugubris 

    107 

Βόσκηση 
κτηνοτροφικών ζώων 
σε υγρά λιβάδια Anas platyrhynchos 

        Ardea cinerea 
        Ardea purpurea 
        Casmerodius albus 
        Chlidonias hybrida 
        Chlidonias niger 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Egretta garzetta 
        Fulica atra 
        Glareola pratincola 
        Platalea leucorodia 
        Plegadis falcinellus 
        Sterna albifrons 
        Sterna sandvicensis 
        Vanellus spinosus 
        Vanellus vanellus 

    108 

Υπερβόσκηση 
κτηνοτροφικών ζώων 
σε ορεινούς, 
ημιορεινούς και 
νησιωτικούς 
βοσκότοπους Alauda arvensis 

        Anser albifrons 
        Asio flammeus 
        Emberiza caesia 
        Emberiza cineracea 
        Emberiza cirlus 
        Motacilla flava 
        Strix aluco 
        Tadorna ferruginea 
        Tadorna tadorna 

    109 

Εντατικής μορφής και 
σταβλισμένη 
κτηνοτροφία Aegypius monachus 

        Anthus campestris 
        Apus apus 
        Aquila chrysaetos 
        Delichon urbicum 
        Emberiza melanocephala 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Hirundo rustica 
        Milvus migrans 
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        Neophron percnopterus 
        Tachymarptis melba 

    110 
Εκτατική 
υδατοκαλλιέργεια Pelecanus crispus 

        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 

    111 
Εντατική 
υδατοκαλλιέργεια Pelecanus crispus 

        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 
    112 Αναδασμός Alauda arvensis 
        Anthus campestris 
        Burhinus oedicnemus 
        Calandrella brachydactyla 
        Ciconia ciconia 
        Coturnix coturnix 
        Crex crex 
        Delichon urbicum 
        Dendrocopos syriacus 
        Emberiza cirlus 
        Emberiza hortulana 
        Emberiza melanocephala 
        Falco tinnunculus 
        Galerida cristata 
        Hirundo rustica 
        Lanius collurio 
        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Miliaria calandra 
        Motacilla flava 
        Oenanthe hispanica 
        Picus viridis 
        Streptopelia turtur 
        Vanellus vanellus 

2 

Καταστροφή-υποβάθμιση 
βιοτόπων λόγω 
οικιστικής/εμπορικής ανάπτυξης 201 

Οικιστική ανάπτυξη, 
αστική ή εκτός 
σχεδίου, νόμιμη ή 
αυθαίρετη Accipiter brevipes 

        Aegypius monachus 
        Anas acuta 
        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anas strepera 
        Anthus campestris 
        Apus apus 
        Athene noctua 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Bubo bubo 
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        Bucephala clangula 
        Burhinus oedicnemus 
        Buteo rufinus 
        Calandrella brachydactyla 
        Coracias garrulus 
        Cygnus olor 
        Emberiza caesia 
        Emberiza hortulana 
        Falco biarmicus 
        Falco columbarius 
        Falco naumanni 
        Falco peregrinus 
        Fulica atra 
        Galerida cristata 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus fasciatus 
        Hieraaetus pennatus 
        Hirundo rustica 
        Lanius collurio 
        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Mergellus albellus 
        Merops apiaster 
        Miliaria calandra 
        Monticola saxatilis 
        Monticola solitarius 
        Motacilla flava 
        Neophron percnopterus 
        Netta rufina 
        Otus scops 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Riparia riparia 
        Sylvia melanocephala 
        Sylvia rueppelli 
        Tachybaptus ruficollis 
        Tachymarptis melba 
        Tadorna ferruginea 
        Tadorna tadorna 
        Tyto alba 

    202 

Εμπορική-βιομηχανική 
ανάπτυξη (λιμάνια, 
αεροδρόμια, 
βιομηχανικές ζώνες) Anas acuta 

        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Aythya ferina 
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        Aythya fuligula 
        Bucephala clangula 
        Cygnus olor 
        Fulica atra 
        Gyps fulvus 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus pennatus 
        Lanius collurio 
        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Mergellus albellus 
        Netta rufina 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Tachybaptus ruficollis 

    203 

Υποδομές τουρισμού-
αναψυχής 
(χιονοδρομικά, γκολφ, 
γήπεδα, 
κατασκηνώσεις) Accipiter brevipes 

        Apus apus 
        Aquila chrysaetos 
        Bubo bubo 
        Buteo rufinus 
        Calonectris diomedea 
        Corvus monedula 
        Falco biarmicus 
        Falco eleonorae 
        Falco peregrinus 
        Gypaetus barbatus 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus fasciatus 
        Hirundo rustica 
        Lanius collurio 
        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Merops apiaster 
        Monticola saxatilis 
        Monticola solitarius 
        Montifringilla nivalis 
        Pandion haliaetus 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Prunella collaris 
        Puffinus yelkouan 
        Pyrrhocorax graculus 
        Sitta neumayer 
        Tachymarptis melba 
        Tichodroma muraria 

3 

Καταστροφή-υποβάθμιση 
βιοτόπων λόγω παραγωγής 
ενέργειας - ορυχείων 302 

Εξορυκτικές 
δραστηριότητες: 
λατομεία-ορυχεία Alectoris graeca 
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        Aquila chrysaetos 
        Bubo bubo 
        Ciconia nigra 
        Corvus monedula 
        Falco biarmicus 
        Falco peregrinus 
        Gyps fulvus 
        Hieraaetus fasciatus 
        Monticola saxatilis 
        Monticola solitarius 
        Neophron percnopterus 
        Pyrrhocorax graculus 
        Pyrrhocorax pyrrhocorax 
        Sitta neumayer 
        Tichodroma muraria 

    303 

Ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας: Αιολικά 
Πάρκα Aegypius monachus 

        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Aythya nyroca 
        Calonectris diomedea 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Hieraaetus fasciatus 
        Hieraaetus pennatus 
        Larus audouinii 
        Larus cachinnans 
        Larus fuscus 
        Larus melanocephalus 
        Larus minutus 
        Larus ridibundus 
        Neophron percnopterus 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Puffinus yelkouan 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna sandvicensis 

4 

Καταστροφή-υποβάθμιση-
κατακερματισμός βιοτόπων 
λόγω υποδομών μεταφοράς και 
υπηρεσιών 401 

Κατασκευή δρόμων 
όλων των κατηγοριών, 
καθώς και 
σιδηροδρομικών 
γραμμών Aegypius monachus 

        Alectoris graeca 
        Aquila heliaca 
        Arenaria interpres 
        Athene noctua 
        Bonasa bonasia 
        Burhinus oedicnemus 
        Calidris alba 
        Calidris alpina 
        Calidris canutus 
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        Calidris ferruginea 
        Calidris minuta 
        Charadrius alexandrinus 
        Charadrius dubius 
        Ciconia nigra 
        Circaetus gallicus 
        Emberiza cineracea 
        Ficedula semitorquata 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Haematopus ostralegus 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus fasciatus 
        Himantopus himantopus 
        Lanius collurio 
        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Montifringilla nivalis 
        Neophron percnopterus 
        Numenius arquata 
        Otus scops 
        Philomachus pugnax 
        Prunella collaris 
        Pyrrhocorax graculus 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna nilotica 
        Sylvia rueppelli 
        Tetrao urogallus 
        Tringa erythropus 
        Tringa nebularia 
        Tringa totanus 
        Tyto alba 
        Vanellus vanellus 

    403 

Γραμμές μεταφοράς 
(ρεύματος, 
τηλεφώνου), αγωγοί 
πετρελαίου, φυσικού 
αερίου Aegypius monachus 

        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Aquila pomarina 
        Ardea cinerea 
        Ardea purpurea 
        Ardeola ralloides 
        Botaurus stellaris 
        Bubo bubo 
        Buteo rufinus 
        Casmerodius albus 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Egretta garzetta 
        Gypaetus barbatus 
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        Gyps fulvus 
        Hieraaetus fasciatus 
        Hieraaetus pennatus 
        Ixobrychus minutus 
        Neophron percnopterus 
        Nycticorax nycticorax 
        Phoenicopterus roseus 
        Vanellus vanellus 

5 
Μη βιώσιμη χρήση βιολογικών 
πόρων 501 

Κυνήγι-λαθροθηρία-
παγίδευση-συλλογή 
αυγών ή νεοσσών-
καταστροφή φωλιών Alectoris chukar 

        Alectoris graeca 
        Anas crecca 
        Anas platyrhynchos 
        Anas querquedula 
        Anas strepera 
        Apus apus 
        Aquila clanga 
        Aquila heliaca 
        Ardea cinerea 
        Aythya ferina 
        Aythya nyroca 
        Bonasa bonasia 
        Bubo bubo 
        Bucephala clangula 
        Buteo buteo 
        Charadrius alexandrinus 
        Charadrius dubius 
        Columba palumbus 
        Coturnix coturnix 
        Crex crex 
        Delichon urbicum 
        Falco eleonorae 
        Falco vespertinus 
        Fulica atra 
        Gallinago gallinago 
        Glareola pratincola 
        Haliaeetus albicilla 
        Hirundo rustica 
        Mergellus albellus 
        Mergus merganser 
        Merops apiaster 
        Netta rufina 
        Numenius tenuirostris 
        Nycticorax nycticorax 
        Otis tarda 
        Oxyura leucocephala 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Porzana parva 
        Porzana porzana 
        Sterna albifrons 
        Streptopelia turtur 
        Tachymarptis melba 
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        Tadorna ferruginea 
        Tadorna tadorna 
        Tetrao urogallus 
        Tringa stagnatilis 

    502 

Παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων για έλεγχο 
"επιβλαβών" 
θηλαστικών Aegypius monachus 

        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Athene noctua 
        Bubo bubo 
        Buteo buteo 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Circus aeruginosus 
        Circus macrourus 
        Circus pygargus 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Haliaeetus albicilla 
        Milvus migrans 
        Neophron percnopterus 
        Otus scops 
        Tyto alba 

    503 

Καταδίωξη από 
συγκεκριμένους 
χρήστες ως επιβλαβή Aegypius monachus 

        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Athene noctua 
        Buteo buteo 
        Casmerodius albus 
        Circaetus gallicus 
        Falco biarmicus 
        Falco peregrinus 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Hieraaetus fasciatus 
        Neophron percnopterus 
        Otus scops 
        Pandion haliaetus 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Phalacrocorax carbo 
        Tyto alba 

    505 

Εκ λάθους θανάτωση 
από κυνήγι ή 
λαθροθηρία Anser albifrons 

        Anser anser 
        Anser erythropus 
        Ardea cinerea 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Ardea purpurea 
        Ardeola ralloides 
        Botaurus stellaris 
        Branta ruficollis 
        Casmerodius albus 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Egretta garzetta 
        Emberiza melanocephala 
        Haliaeetus albicilla 
        Ixobrychus minutus 
        Numenius arquata 
        Nycticorax nycticorax 
        Phalacrocorax pygmeus 
        Phoenicopterus roseus 
        Platalea leucorodia 
        Plegadis falcinellus 
        Pluvialis apricaria 
        Vanellus vanellus 

    506 
Τυχαία παγίδευση σε 
αλιευτικά εργαλεία Aythya nyroca 

        Bucephala clangula 
        Calonectris diomedea 
        Gavia arctica 
        Larus audouinii 
        Mergellus albellus 
        Mergus merganser 
        Mergus serrator 
        Oxyura leucocephala 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Puffinus yelkouan 
        Sterna hirundo 
        Tachybaptus ruficollis 

    511 
Ακατάλληλη διαχείριση 
δασών Accipiter brevipes 

        Aegypius monachus 
        Aquila heliaca 
        Aquila pomarina 
        Athene noctua 
        Bonasa bonasia 
        Bubo bubo 
        Buteo buteo 
        Ciconia nigra 
        Circaetus gallicus 
        Columba palumbus 
        Dendrocopos leucotos 
        Dendrocopos medius 
        Dendrocopos syriacus 
        Dryocopus martius 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Ficedula parva 
        Ficedula semitorquata 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus pennatus 
        Hippolais pallida 
        Lanius nubicus 
        Otus scops 
        Pandion haliaetus 
        Pernis apivorus 
        Picoides tridactylus 
        Picus canus 
        Picus viridis 
        Sitta krueperi 
        Strix aluco 
        Tetrao urogallus 
        Tyto alba 

    514 
Μολυβδίαση από 
σκάγια Anas acuta 

        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anas strepera 
        Aquila clanga 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Aythya nyroca 
        Circus aeruginosus 
        Cygnus olor 
        Fulica atra 
        Haliaeetus albicilla 
        Phoenicopterus roseus 
        Tadorna tadorna 

6 Ανθρωπογενής όχληση 507 

Δραστηριότητες που 
προκαλούν όχληση 
(κυνήγι, υλοτομία, 
αλιεία, συλλογή 
φυτών και 
καυσόξυλων Accipiter brevipes 

        Aegypius monachus 
        Anas acuta 
        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anser anser 
        Anser erythropus 
        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Ardea cinerea 
        Ardeola ralloides 
        Arenaria interpres 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Aythya nyroca 
        Bonasa bonasia 
        Botaurus stellaris 
        Branta ruficollis 
        Bubo bubo 
        Bucephala clangula 
        Burhinus oedicnemus 
        Buteo rufinus 
        Calidris alba 
        Calidris alpina 
        Calidris canutus 
        Calidris ferruginea 
        Calidris minuta 
        Casmerodius albus 
        Charadrius alexandrinus 
        Charadrius dubius 
        Chlidonias hybrida 
        Chlidonias niger 
        Ciconia nigra 
        Cygnus olor 
        Egretta garzetta 
        Falco biarmicus 
        Falco eleonorae 
        Falco peregrinus 
        Fulica atra 
        Gallinago gallinago 
        Gavia arctica 
        Glareola pratincola 
        Haematopus ostralegus 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus fasciatus 
        Himantopus himantopus 
        Hydrobates pelagicus 
        Ixobrychus minutus 
        Larus audouinii 
        Larus canus 
        Larus fuscus 
        Larus genei 
        Larus melanocephalus 
        Limosa lapponica 
        Limosa limosa 
        Lymnocryptes minimus 
        Mergellus albellus 
        Mergus serrator 
        Netta rufina 
        Numenius arquata 
        Numenius phaeopus 
        Numenius tenuirostris 
        Nycticorax nycticorax 
        Pandion haliaetus 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Phalacrocorax carbo 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Phalacrocorax pygmeus 
        Philomachus pugnax 
        Phoenicopterus roseus 
        Platalea leucorodia 
        Plegadis falcinellus 
        Pluvialis apricaria 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Recurvirostra avosetta 
        Riparia riparia 
        Sterna albifrons 
        Sterna caspia 
        Sterna hirundo 
        Sterna nilotica 
        Sterna sandvicensis 
        Strix aluco 
        Tachybaptus ruficollis 
        Tetrao urogallus 
        Tringa erythropus 
        Tringa glareola 
        Tringa nebularia 
        Tringa ochropus 
        Tringa stagnatilis 
        Tringa totanus 
        Vanellus vanellus 

    601 

Οχλούσες 
δραστηριότητες 
αναψυχής Accipiter brevipes 

        Alectoris graeca 
        Anas acuta 
        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Aquila pomarina 
        Ardea cinerea 
        Ardea purpurea 
        Ardeola ralloides 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Bucephala clangula 
        Buteo rufinus 
        Casmerodius albus 
        Charadrius alexandrinus 
        Charadrius dubius 
        Circaetus gallicus 
        Cygnus olor 
        Egretta garzetta 
        Fulica atra 
        Gavia arctica 
        Gyps fulvus 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Haliaeetus albicilla 
        Himantopus himantopus 
        Ixobrychus minutus 
        Mergellus albellus 
        Mergus serrator 
        Neophron percnopterus 
        Netta rufina 
        Numenius arquata 
        Nycticorax nycticorax 
        Pernis apivorus 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna sandvicensis 
        Tachybaptus ruficollis 

    603 

Άλλες οχλούσες 
δραστηριότητες 
(στρατιωτικές 
ασκήσεις, 
επιστημονική έρευνα, 
βανδαλισμοί) Actitis hypoleucos 

        Aquila pomarina 
        Arenaria interpres 
        Calidris alba 
        Charadrius alexandrinus 
        Charadrius dubius 
        Circaetus gallicus 
        Haematopus ostralegus 
        Haliaeetus albicilla 
        Limosa lapponica 
        Numenius arquata 
        Numenius phaeopus 
        Pernis apivorus 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Tringa erythropus 
        Tringa totanus 

7 
Αλλοιώσεις των λειτουργιών 
των φυσικών οικοσυστημάτων 510 

Αποψιλωτικές 
υλοτομίες Accipiter brevipes 

        Aquila heliaca 
        Aquila pomarina 
        Bonasa bonasia 
        Buteo buteo 
        Circaetus gallicus 
        Columba palumbus 
        Dendrocopos leucotos 
        Dendrocopos medius 
        Dryocopus martius 
        Ficedula parva 
        Ficedula semitorquata 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Hieraaetus pennatus 
        Hippolais olivetorum 
        Lanius nubicus 
        Pandion haliaetus 
        Pernis apivorus 
        Picoides tridactylus 
        Picus canus 
        Strix aluco 
        Sylvia hortensis 
        Sylvia nisoria 
        Tetrao urogallus 

    701 

Μεταβολές στη 
συχνότητα και ένταση 
δασικών πυρκαγιών 
(αύξηση ή και μείωση) Accipiter brevipes 

        Aegypius monachus 
        Alectoris graeca 
        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Buteo buteo 
        Circaetus gallicus 
        Circus aeruginosus 
        Columba palumbus 
        Emberiza caesia 
        Emberiza cia 
        Emberiza cineracea 
        Emberiza cirlus 
        Falco tinnunculus 
        Gyps fulvus 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus fasciatus 
        Hieraaetus pennatus 
        Hippolais olivetorum 
        Hippolais pallida 
        Lanius nubicus 
        Milvus migrans 
        Neophron percnopterus 
        Pernis apivorus 
        Sitta krueperi 
        Strix aluco 
        Sylvia cantillans 
        Sylvia hortensis 
        Sylvia melanocephala 
        Sylvia nisoria 
        Sylvia rueppelli 

    702 

Κατασκευή 
φραγμάτων και 
παρεμβάσεις 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας, 
αρδευτικών δικτύων Accipiter brevipes 

        Actitis hypoleucos 
        Aegypius monachus 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Botaurus stellaris 
        Bubo bubo 
        Charadrius alexandrinus 
        Charadrius dubius 
        Charadrius hiaticula 
        Chlidonias hybrida 
        Chlidonias leucopterus 
        Chlidonias niger 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Emberiza cineracea 
        Falco biarmicus 
        Glareola pratincola 
        Gyps fulvus 
        Hieraaetus fasciatus 
        Hieraaetus pennatus 
        Himantopus himantopus 
        Limicola falcinellus 
        Neophron percnopterus 
        Plegadis falcinellus 
        Pluvialis apricaria 
        Pluvialis squatarola 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna sandvicensis 
        Vanellus spinosus 

    703 

Αποξηράνσεις 
υγροτόπων και άλλα 
εγγειοβελτιωτικά έργα Accipiter brevipes 

        Actitis hypoleucos 
        Anas acuta 
        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anas querquedula 
        Anas strepera 
        Anser albifrons 
        Anser anser 
        Apus apus 
        Aquila clanga 
        Aquila pomarina 
        Ardea cinerea 
        Ardea purpurea 
        Ardeola ralloides 
        Asio flammeus 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Aythya nyroca 
        Botaurus stellaris 
        Bucephala clangula 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Calidris alpina 
        Calidris ferruginea 
        Calidris minuta 
        Calidris temminckii 
        Casmerodius albus 
        Charadrius alexandrinus 
        Charadrius dubius 
        Charadrius hiaticula 
        Chlidonias hybrida 
        Chlidonias leucopterus 
        Chlidonias niger 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Circus aeruginosus 
        Circus cyaneus 
        Circus macrourus 
        Cygnus olor 
        Delichon urbicum 
        Egretta garzetta 
        Falco columbarius 
        Fulica atra 
        Gallinago gallinago 
        Gavia arctica 
        Glareola pratincola 
        Haematopus ostralegus 
        Haliaeetus albicilla 
        Himantopus himantopus 
        Hirundo rustica 
        Ixobrychus minutus 
        Larus canus 
        Larus genei 
        Larus melanocephalus 
        Limicola falcinellus 
        Limosa limosa 
        Lymnocryptes minimus 
        Mergellus albellus 
        Mergus serrator 
        Motacilla flava 
        Netta rufina 
        Numenius arquata 
        Numenius phaeopus 
        Numenius tenuirostris 
        Nycticorax nycticorax 
        Oxyura leucocephala 
        Pandion haliaetus 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 
        Philomachus pugnax 
        Phoenicopterus roseus 
        Platalea leucorodia 
        Plegadis falcinellus 
        Pluvialis apricaria 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Pluvialis squatarola 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Porzana parva 
        Porzana porzana 
        Recurvirostra avosetta 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna nilotica 
        Sterna sandvicensis 
        Sylvia hortensis 
        Tachybaptus ruficollis 
        Tadorna ferruginea 
        Tadorna tadorna 
        Tringa erythropus 
        Tringa glareola 
        Tringa nebularia 
        Tringa ochropus 
        Tringa stagnatilis 
        Tringa totanus 
        Vanellus spinosus 

    704 

Αντιδιαβρωτικά έργα, 
καθαρισμοί της κοίτης 
χειμάρρων, 
επιχωματώσεις 
αιγιαλού και κοιτών 
ρεμάτων Anas acuta 

        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anas querquedula 
        Anas strepera 
        Anser albifrons 
        Aquila clanga 
        Aquila pomarina 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Aythya nyroca 
        Bucephala clangula 
        Charadrius dubius 
        Charadrius hiaticula 
        Chlidonias hybrida 
        Circus aeruginosus 
        Circus cyaneus 
        Circus macrourus 
        Cygnus olor 
        Falco columbarius 
        Fulica atra 
        Gavia arctica 
        Glareola pratincola 
        Haliaeetus albicilla 
        Himantopus himantopus 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Limosa lapponica 
        Limosa limosa 
        Mergellus albellus 
        Mergus serrator 
        Netta rufina 
        Oxyura leucocephala 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Pluvialis squatarola 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Porzana parva 
        Porzana porzana 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna sandvicensis 
        Tachybaptus ruficollis 
        Tringa totanus 
        Vanellus spinosus 

    705 

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

        Aegypius monachus 
        Alauda arvensis 
        Alectoris graeca 
        Anthus campestris 
        Aquila chrysaetos 
        Asio flammeus 
        Athene noctua 
        Bubo bubo 
        Burhinus oedicnemus 
        Buteo buteo 
        Buteo rufinus 
        Calandrella brachydactyla 
        Circaetus gallicus 
        Circus cyaneus 
        Circus macrourus 
        Circus pygargus 
        Coracias garrulus 
        Corvus monedula 
        Delichon urbicum 
        Dendrocopos syriacus 
        Emberiza caesia 
        Emberiza cia 
        Emberiza cirlus 
        Emberiza hortulana 
        Falco naumanni 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Falco peregrinus 
        Falco tinnunculus 
        Falco vespertinus 
        Ficedula parva 
        Galerida cristata 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Haliaeetus albicilla 
        Hieraaetus fasciatus 
        Hippolais olivetorum 
        Lanius collurio 
        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Limosa limosa 
        Merops apiaster 
        Miliaria calandra 
        Milvus migrans 
        Monticola saxatilis 
        Monticola solitarius 
        Montifringilla nivalis 
        Neophron percnopterus 
        Oenanthe hispanica 
        Oriolus oriolus 
        Otus scops 
        Parus lugubris 
        Passer hispaniolensis 
        Pernis apivorus 
        Picus viridis 
        Prunella collaris 
        Pyrrhocorax graculus 
        Pyrrhocorax pyrrhocorax 
        Riparia riparia 
        Sitta neumayer 
        Streptopelia turtur 
        Sylvia hortensis 
        Sylvia nisoria 
        Tichodroma muraria 
        Tyto alba 
    1208 Αναδασώσεις Aquila chrysaetos 
        Dendrocopos syriacus 
        Parus lugubris 
        Picus viridis 

    1212 

Καταστροφή 
παρόχθιων 
οικοσυστημάτων Aquila pomarina 

        Dendrocopos syriacus 
        Ficedula semitorquata 
        Oriolus oriolus 
        Picus viridis 
        Riparia riparia 
        Tringa totanus 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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8 

Είσαγωγή ειδών εισβολέων, 
άλλων προβληματικών ειδών 
και γενετικού υλικού 801 

Εισαγωγή ειδών 
εισβολέων Calonectris diomedea 

        Coturnix coturnix 
        Falco eleonorae 
        Hydrobates pelagicus 
        Larus audouinii 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Puffinus yelkouan 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 

    802 

Αύξηση του 
πληθυσμού 
αυτόχθονων 
προβληματικών-
ανταγωνιστικών ειδών Calonectris diomedea 

        Hydrobates pelagicus 
        Larus audouinii 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Puffinus yelkouan 
        Sterna sandvicensis 

    803 

Εισαγωγή γενετικού 
υλικού, υβριδισμός, 
μεταλλαγμένα Alectoris graeca 

        Coturnix coturnix 

9 Ρύπανση 901 
Ρύπανση από αστικά 
λύματα Anas acuta 

        Anas clypeata 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Aquila clanga 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Bucephala clangula 
        Cygnus olor 
        Fulica atra 
        Gavia arctica 
        Limosa limosa 
        Mergellus albellus 
        Mergus serrator 
        Netta rufina 
        Oxyura leucocephala 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Porzana parva 
        Porzana porzana 
        Tachybaptus ruficollis 



Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας                                     Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού 
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        Tringa stagnatilis 

    902 

Ρύπανση από 
βιομηχανικές ή 
στρατιωτικές 
δραστηριότητες Bucephala clangula 

        Calonectris diomedea 
        Charadrius dubius 
        Charadrius hiaticula 
        Chlidonias hybrida 
        Gavia arctica 
        Haliaeetus albicilla 
        Hydrobates pelagicus 
        Larus melanocephalus 
        Larus minutus 
        Larus ridibundus 
        Mergellus albellus 
        Mergus serrator 
        Netta rufina 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Puffinus yelkouan 
        Sterna hirundo 
        Sterna sandvicensis 
        Tachybaptus ruficollis 

    903 
Πρόσχωση εδαφών, 
ρεμάτων, ακτών Circus aeruginosus 

        Larus canus 
        Larus genei 
        Larus melanocephalus 
        Lymnocryptes minimus 
        Sterna albifrons 
        Sterna caspia 
        Sterna hirundo 
        Sterna nilotica 
        Sterna sandvicensis 

    904 

Ρύπανση από 
αγροχημικά που 
απορρέουν στους 
υδάτινους αποδέκτες, 
υφαλμύρωση 
αποδεκτών Accipiter brevipes 

        Anas acuta 
        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anas querquedula 
        Anas strepera 
        Anser albifrons 
        Apus apus 
        Aquila clanga 
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        Aquila pomarina 
        Ardea cinerea 
        Ardea purpurea 
        Ardeola ralloides 
        Athene noctua 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Aythya nyroca 
        Botaurus stellaris 
        Bucephala clangula 
        Burhinus oedicnemus 
        Buteo buteo 
        Buteo rufinus 
        Calandrella brachydactyla 
        Calidris alpina 
        Calidris ferruginea 
        Calidris minuta 
        Calidris temminckii 
        Casmerodius albus 
        Chlidonias hybrida 
        Chlidonias niger 
        Ciconia ciconia 
        Ciconia nigra 
        Circaetus gallicus 
        Circus cyaneus 
        Circus macrourus 
        Circus pygargus 
        Coracias garrulus 
        Coturnix coturnix 
        Crex crex 
        Cygnus olor 
        Delichon urbicum 
        Egretta garzetta 
        Emberiza cirlus 
        Emberiza melanocephala 
        Falco biarmicus 
        Falco eleonorae 
        Falco naumanni 
        Falco peregrinus 
        Falco tinnunculus 
        Falco vespertinus 
        Fulica atra 
        Galerida cristata 
        Gallinago gallinago 
        Gavia arctica 
        Glareola pratincola 
        Gyps fulvus 
        Haliaeetus albicilla 
        Himantopus himantopus 
        Hippolais olivetorum 
        Hippolais pallida 
        Hirundo rustica 
        Ixobrychus minutus 
        Lanius collurio 
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        Lanius minor 
        Lanius nubicus 
        Lanius senator 
        Larus canus 
        Larus fuscus 
        Larus melanocephalus 
        Limicola falcinellus 
        Limosa limosa 
        Mergellus albellus 
        Mergus serrator 
        Merops apiaster 
        Miliaria calandra 
        Milvus migrans 
        Netta rufina 
        Nycticorax nycticorax 
        Oriolus oriolus 
        Otis tarda 
        Otus scops 
        Oxyura leucocephala 
        Pandion haliaetus 
        Passer hispaniolensis 
        Pelecanus crispus 
        Pelecanus onocrotalus 
        Pernis apivorus 
        Phalacrocorax carbo 
        Phalacrocorax pygmeus 
        Phoenicopterus roseus 
        Platalea leucorodia 
        Plegadis falcinellus 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Porzana parva 
        Porzana porzana 
        Recurvirostra avosetta 
        Riparia riparia 
        Sterna albifrons 
        Sterna hirundo 
        Sterna nilotica 
        Streptopelia turtur 
        Sylvia hortensis 
        Sylvia nisoria 
        Tachybaptus ruficollis 
        Tachymarptis melba 
        Tadorna ferruginea 
        Tadorna tadorna 
        Tyto alba 
        Vanellus vanellus 

    907 
Στερεά απορρίματα και 
απόβλητα Anas acuta 

        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
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        Anas strepera 
        Aquila clanga 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Cygnus olor 
        Fulica atra 
        Haliaeetus albicilla 
        Oxyura leucocephala 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Tachybaptus ruficollis 
        Tadorna ferruginea 
        Tadorna tadorna 

10 
Φυσικές καταστροφές και 
κλιματική αλλαγή 1101 

Αλλαγές στην έκταση 
και κατανομή των 
ενδιαιτημάτων λόγω 
κλιματικής αλλαγής Accipiter brevipes 

        Aegypius monachus 
        Anas acuta 
        Anas clypeata 
        Anas crecca 
        Anas penelope 
        Anas platyrhynchos 
        Anas querquedula 
        Anas strepera 
        Anser albifrons 
        Anser anser 
        Aquila chrysaetos 
        Aquila heliaca 
        Aythya ferina 
        Aythya fuligula 
        Aythya nyroca 
        Botaurus stellaris 
        Bucephala clangula 
        Calonectris diomedea 
        Coracias garrulus 
        Cygnus olor 
        Dendrocopos leucotos 
        Dendrocopos medius 
        Dryocopus martius 
        Emberiza caesia 
        Falco biarmicus 
        Falco eleonorae 
        Falco peregrinus 
        Fulica atra 
        Gypaetus barbatus 
        Gyps fulvus 
        Hieraaetus fasciatus 
        Larus audouinii 
        Larus canus 
        Larus genei 
        Larus melanocephalus 
        Mergellus albellus 
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        Mergus merganser 
        Neophron percnopterus 
        Netta rufina 
        Phalacrocorax aristotelis 
        Picus viridis 
        Pluvialis apricaria 
        Podiceps cristatus 
        Podiceps grisegena 
        Podiceps nigricollis 
        Porzana parva 
        Porzana porzana 
        Puffinus yelkouan 
        Tachybaptus ruficollis 
        Vanellus vanellus 
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2) Περιγραφή των απειλών



Κ
ω
δικός 

Α
π
ειλή

 
Π
εριγραφ

ή
 

Π
αραδείγμ

ατα 
Επ
εξη

γή
σ
εις 

101 Επέκταση καλλιεργειώ
ν σε 

υγροτόπους 
Καταπατήσεις 
υγροτοπικώ

ν και 
παραλίμνιω

ν εκτάσεω
ν 

από αγρότες ή απλά 
οικοπεδοφ

άγους 

καταπατήσεις παραλίμνιω
ν 

εκτάσεω
ν, μπαζώ

ματα 
 

102 Επέκταση - εντατικοποίηση 
ετήσιω

ν καλλιεργειώ
ν 

Εντατικές καλλιέργειες 
και μονοκαλλιέργειες με 
σκοπό τη σίτιση, 
ζω
οτροφ

ές, παραγω
γή 

ινώ
ν, καύσιμη ύλη, κ.ά.  

βαμβάκι, αραβόσιτος, 
βιομηχανική τομάτα, κ.λπ 

 

103 Εντατικοποίηση πολυετώ
ν 

καλλιεργειώ
ν (αμπέλια, 

οπω
ρώ
νες, ελαιώ

νες κλπ) 

Αντικατάσταση 
εκτατικώ

ν πολυετώ
ν 

καλλιεργειώ
ν με 

εντατικές 

Αντικατάσταση παραδοσιακώ
ν 

αμπελώ
νω
ν και ελαιώ

νω
ν με 

αντίστοιχους εντατικής μορφ
ής, 

πυκνού φ
υτευτικού συνδέσμου 

και αυξημένω
ν αναγκώ

ν σε 
γεω

ργικές εισροές 

 

105 Δασικές φ
υτείες για παραγω

γή 
ξύλου 

Συστάδες δέντρω
ν με 

σκοπό την παραγω
γή 

ξυλείας ή χαρτιού εκτός 
φ
υσικώ

ν δασώ
ν, συχνά 

με μη αυτόχθονα είδη. 

καλλιέργειες με ευκάλυπτους, 
πευκοφ

υτείες, φ
υτείες 

χριστουγεννιάτικω
ν δέντρω

ν. 

Εάν πρόκειται για 1 ή 2 ξυλευόμενα είδη που φ
υτεύονται 

σε κύκλο εναλλαγής, τότε ανήκουν εδώ
. Αν πρόκειται για 

πολλαπλά είδη ή φ
υτείες εμπλουτισμού σε ένα ημιφ

υσικό 
σύστημα, εντάσσονται στην κατηγορία Μ

η βιώ
σιμη 

διαχείριση δασώ
ν 

106 Λευκοκαλλιέργειες 
Φ
υτείες λεύκας σε 

αρδευόμενες ή 
παραλίμνιες, 
παραποτάμιες πεδινές 
εκτάσεις 

λευκώ
νες σε κακά 

αποστραγγιζόμενα εδάφ
η 

 

107 Βόσκηση κτηνοτροφ
ικώ
ν ζώ

ω
ν 

σε υγρά λιβάδια 
Σημειακή η συνολική 
υπερβόσκηση 
υγρολίβαδω

ν που οδηγεί 
είτε σε καταστροφ

ή -
υποβάθμιση του 
βιοτόπου, επηρεάζοντας 
το ενδιαίτημα 
τροφ

οληψ
ίας και 

φ
ω
λεοποίησης, είτε σε 

υπερβόσκηση βοοειδώ
ν σε υγρά 

λιβάδια, βόκσηση αιγοπροβάτω
ν 

σε υγρολίβαδα 
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άμεση καταστροφ
ή 

φ
ω
λιώ

ν από τα αγροτικά 
ζώ
α 

108 Υπερβόσκηση κτηνοτροφ
ικώ
ν 

ζώ
ω
ν σε ορεινούς, ημιορεινούς 

και νησιω
τικούς βοσκότοπους 

Σημειακή, τοπική η 
συνολική υπερβόσκηση 
της περιοχής, οδηγεί σε 
υποβάθμιση βιοτόπω

ν 

Υψ
ηλές πυκνότητες βόσκησης 

συνολικά, ή σημειακά είτε λόγω
 

μεγάλου κτηνοτροφ
ικού 

κεφ
αλαίου είτε λόγω

 
συγκέντρω

σής του σε 
περιορισμένο χώ

ρο 

 

109 Εντατικής μορφ
ής και 

σταβλισμένη κτηνοτροφ
ία 

Χερσαία οικόσιτα ζώ
α, 

εκτρεφ
όμενα τοπικά ή 

με μη τοπικούς πόρους. 
Επίσης, εξημερω

μένα ή 
ημι-εξημερω

μένα ζώ
α τα 

οποία αφ
ήνονται να 

βόσκουν ελεύθερα σε 
φ
υσικούς οικότοπους 

(ελεύθερη 
κτηνοτροφ

ία). 

φ
άρμες βοοειδώ

ν, 
ορνιθοτροφ

εία, φ
άρμες 

παραγω
γής γάλακτος, εκτροφ

εία 
βοοειδώ

ν, στρουθοκάμηλοι, κ.ά. 

Στη σταυλισμένη κτηνοτροφ
ία τα ζώ

α κρατούνται σε 
περιορισμό ενώ

 στην ελεύθερη κτηνοτροφ
ία βόσκουν 

ελεύθερα σε φ
υσικούς οικότοπους. Αν μερικά ζώ

α είναι 
αναμεμιγμένα σε ένα μεικτό καλλιεργητικό σύστημα, 
ανήκει στην κατηγορία Ετήσιες καλλιέργειες. . 

110 Εκτατική υδατοκαλλιέργεια 
Υδρόβια ζώ

α 
εκτρεφ

όμενα εκτατικά 
σε λιμνοθάλασσες. 
διβάρια. Επίσης, 
εκκολαπτήρια ιχθύω

ν 
στη φ

ύση.  

εκτρεφ
όμενα ψ

άρια σε λίμνες, 
οστρακοκαλλιέργειες 

Τα εκτρεφ
όμενα ζώ

α κρατώ
νται σε αιχμαλω

σία. Τα 
εκκολαπτήρια ψ

αριώ
ν τοποθετούνται σε φ

υσικούς 
οικότοπους (στη φ

ύση) και αποτελούν το υδατικό 
αντίστοιχο της ελεύθερης κτηνοτροφ

ίας. 

111 Εντατική υδατοκαλλιέργεια 
Υδρόβια ζώ

α 
εκτρεφ

όμενα εντατικά 
σε κλω

βούς, με παροχή 
τροφ

ής. Επίσης, 
ιχθυογεννητικοί σταθμοί 

γαρίδες ή ψ
άρια 

υδοατοκαλλιεργειώ
ν, 

εκολλαπτήρια σολω
μώ
ν, , 

τεχνητές δεξαμενές με άλγη 

Τα εκτρεφ
όμενα ζώ

α κρατώ
νται σε αιχμαλω

σία σε 
κλω

βούς και τρέφ
ονται εντατικά για γρήγορη ανάπτυξη. 

112 Αναδασμός 
Π
ρογράμματα 
αναδασμού 
παραδοσιακώ

ν 
εκτατικώ

ν 
αγροκτημάτω

ν που 
οδηγούν σε 

Αναδασμοί σε παραλίμνιες 
εκτάσεις, σε ημιορεινές περιοχές, 
γενικά σε περιοχές με εκτατικές 
καλλιέργειες όπου κυριαρχεί ο 
κατακερματισμός τω

ν κλήρω
ν, οι 

φ
υτοφ

ράκτες καθώ
ς και 
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εντατικοποίηση 
καλλιεργειώ

ν και 
ομογενοποίηση του 
αγροτικού τοπίου 

μω
σαϊκοτητα τοπίου 

201 Ο
ικιστική ανάπτυξη, αστική ή 
εκτός σχεδίου, νόμιμη ή 
αυθαίρετη 

Π
όλεις και οικισμοί 
συμπεριλαμβανομένης 
της μη οργανω

μένης, 
εκτός σχεδίου οικιστικής 
ανάπτυξης. Στη χώ

ρα 
μας η εκτός σχεδίου 
δόμηση συνιστά 
σημαντική απειλή αφ

ού 
επεκτείνεται σχεδόν 
παντού. 

αστικές περιοχές, προάστια, 
χω
ριά, θέρετρα, αγορές, 

γραφ
εία, σχολεία, νοσοκομεία 

Η
 κατηγορία αυτή προφ

ανώ
ς ταιριάζει σχετικά με την 

κατηγορία Εμπορικές και βιομηχανικές περιοχές. Κατά 
γενικό κανόνα ω

στόσο, αν οι άνθρω
ποι ζουν εκεί, θα 

πρέπει να εντάσσεται σε αυτή τη κατηγορία. 

202 Εμπορική-βιομηχανική ανάπτυξη 
(λιμάνια, αεροδρόμια, 
βιομηχανικές ζώ

νες) 

Εργοστάσια και άλλα 
εμπορικά κέντρα 

στρατιω
τικές βάσεις, 

εργοστάσια, μεμονω
μένα 

εμπορικά κέντρα, κτίρια 
γραφ

είω
ν, εργοστάσια 

παραγω
γής ενέργειας, 

σιδηροδρομικές γραμμές, 
ακτοπλοϊκές γραμμές, χώ

ροι 
υγειονομικής ταφ

ής 

Ν
αυπηγεία και αεροδρόμια εντάσσονται σε αυτή τη 
κατηγορία, ενώ

 εξαιρούνται οι ακτοπλοϊκές γραμμές και οι 
αεροδιάδρομοι που εντάσσονται στην κατηγορία 
Υποδομές μεταφ

ορώ
ν &

 Υπηρεσιώ
ν,. Τα φ

ράγματα ΔΕΝ
 

περιλαμβάνονται εδώ
, αλλά στην κατηγορία Κατασκευή 

Φ
ραγμάτω

ν και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής 
προστασίας. 

203 Υποδομές τουρισμού-αναψ
υχής 

(χιονοδρομικά, γκολφ
, γήπεδα, 

κατασκηνώ
σεις) 

Τουρισμός και χώ
ροι 

αναψ
υχής με σημαντικό 

αποτύπω
μα. 

χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα 
γκολφ

, καταφ
ύγια, γήπεδα, 

κατασκηνώ
σεις 

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της στέγασης και της 
παραθεριστικής στέγασης. Π

ροσέξτε να μην συγχέετε την 
κατηγορία αυτή, η οποία επικεντρώ

νεται στις επιπτώ
σεις 

τω
ν χώ

ρω
ν αναψ

υχής στα ενδιαιτήματα, με τη κατηγορία 
Δραστηριότητες αναψ

υχής, η οποία επικεντρώ
νεται στις 

επιπτώ
σεις της διαταραχής από την αναψ

υχή. 
302 Εξορυκτικές δραστηριότητες: 

λατομεία-ορυχεία 
Εξόρυξη για την 
ανάπτυξη και παραγω

γή 
ορυκτώ

ν και 
πετρω

μάτω
ν 

ανθρακορυχεία, ορυχεία χρυσού, 
λατομεία, αλυκές, αμμοληψ

ίες, 
συλλογή κοραλλιώ

ν, deep sea 
nodules, συλλογή γκουανό, 
εκβάθυνση εκτός τω

ν 
ακτοπλοϊκώ

ν γραμμώ
ν 

Αφ
ήνεται στην κρίση σας κατά πόσο η αποψ

ίλω
ση τω

ν 
δασώ

ν που προκαλείται από έργα εξόρυξης θα πρέπει να 
ενταχθεί στην κατηγορία αυτή ή στην κατηγορία Μ

η 
Βιώ

σιμη Διαχείριση Δασώ
ν. Αυτό εξαρτάται από το αν τα 

πρω
τογενή κίνητρα για την αποψ

ίλω
ση τω

ν δασώ
ν είναι η 

πρόσβαση στα δέντρα ή στα ορυκτά. Ιζήματα ή τοξικές 
χημικέ εκροές από την εξόρυξη, θα πρέπει να ενταχθούν 
στην κατηγορία Ρύπανση από Βιομηχανικές και 
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στρατιω
τικές δραστηριότητες, εάν είναι η σημαντικότερη 

απειλή από τη διαδικασία εξόρυξης. 
303 Ανανεώ

σιμες μορφ
ές ενέργειας: 

Αιολικά Π
άρκα 

Διερεύνηση, ανάπτυξη 
και παραγω

γή 
ανανεώ

σιμω
ν πηγώ

ν 
ενέργειας 

παραγω
γή γεω

θερμικής 
ενέργειας, φ

ω
τοβολταϊκά, 

αιολικά πάρκα 
(περιλαμβανομένω

ν τω
ν πουλιώ

ν 
που προσκρούουν στις 
ανεμογεννήτριες). 

Η
 υδροηλεκτρική ενέργεια εντάσσεται στην κατηγορία 
Κατασκευή Φ

ραγμάτω
ν και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής 

προστασίας 

401 Κατασκευή δρόμω
ν όλω

ν τω
ν 

κατηγοριώ
ν, καθώ

ς και 
σιδηροδρομικώ

ν γραμμώ
ν 

Υπέργειες μεταφ
ορές σε 

δρόμους και διαδρόμους 
μεταφ

ορώ
ν. Συχνά τα 

έργα αυτά διέρχονται 
μέσα από 
προστατευόμενες και 
ευαίσθητες περιοχές, 
λαμβάνοντας 
αδειοδότηση ω

ς 
υπέρτατου δημόσιου 
συμφ

έροντος 

αυτοκινητόδρομοι, κυρίω
ς οδικό 

δίκτυο, δευτερεύον οδικό δίκτυο, 
αγροτικό και δασικό δίκτυο, 
γέφ

υρες, περίφ
ραξη οδώ

ν, 
επιβατικοί/ φ

ορτίω
ν/ εξορυκτικοί 

διάδρομοι μεταφ
οράς. 

Ο
χήματα εκτός δρόμου (off-road) εντάσσονται στην 
κατηγορία Ανθρω

πογενής όχληση. Εάν υπάρχουν 
μικρότερες οδοί που συνδέονται με μια κύρια γραμμή 
κοινής ω

φ
έλεια, ανήκουν στην κατηγορία Γραμμές 

μεταφ
οράς 

403 Γραμμές μεταφ
οράς (ρεύματος, 

τηλεφ
ώ
νου), αγω

γοί 
πετρελαίου, φ

υσικού αερίου 

Δίκτυα μεταφ
οράς 

ενέργειας και πόρω
ν. 

Συχνά τέτοιες γραμμές 
διέρχονται μέσα από 
υγροτόπους και άλλα 
ευαίσθητα 
οικοσυστήματα 
προκαλώ

ντας απώ
λειες 

σε είδη όπω
ς οι 

πελεκάνοι και οι ερω
διοί 

καλώ
δια τηλεπικοινω

νίας και 
ηλεκτρισμού, υδραγω

γεία, 
αγω

γοί πετρελαίου και φ
υσικού 

αερίου, ηλεκτρικές περιφ
ράξεις 

Κεραίες κινητής τηλεφ
ω
νίας και άλλω

ν επικοινω
νιώ
ν που 

συνδέονται με μικρές οδούς πρόσβασης ανήκουν εδώ
. 

Διαρροές πετρελαίου από αγω
γούς εντάσσονται στην 

κατηγορία Ρύπανση από Βιομηχανικές και στρατιω
τικές 

δραστηριότητες 

501 Κυνήγι-λαθροθηρία-παγίδευση-
συλλογή αυγώ

ν ή νεοσσώ
ν-

καταστροφ
ή φ

ω
λιώ

ν 

Θ
ανάτω

ση ή παγίδευση 
χερσαίω

ν άγριω
ν ζώ

ω
ν ή 

ζω
ικώ

ν προϊόντω
ν για 

σκοπούς εμπορικούς, 
αναψ

υχής, διαβίω
σης, 

ερευνητικούς ή 
πολιτιστικούς ή για 

κυνήγι θηραμάτω
ν, τρόπαια από 

κυνήγι λιονταριώ
ν, παγίδευση 

καστόρω
ν, συλλογή 

πεταλούδω
ν, κυνηγοί μελιού ή 

φ
ω
λιώ

ν πουλιώ
ν, έλεγχος 

πληθυσμού λύκω
ν, λύκος 

έλεγχος ζιζανίω
ν, δίω

ξη φ
ιδιώ

ν 

Η
 κατηγορία αυτή εστιάζεται κυρίω

ς σε ζώ
α που αρχικά 

ζουν σε χερσαίο περιβάλλον. Υπάρχουν, προφ
ανώ

ς, 
ορισμένα είδη που ζουν στο σύνορο μεταξύ χερσαίου/ 
υδάτινου περιβάλλοντος. Το κυνήγι υδρόβιω

ν πτηνώ
ν και 

θαλασσοπουλιώ
ν εντάσσεται (κάπω

ς αυθαίρετα) εδώ
. . 
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λόγους ελέγχου/ δίω
ξης. 

Π
εριλαμβάνει τυχαία 
θανάτω

ση/ παγίδευση. 

λόγω
 προκαταλήψ

εω
ν και 

δεισιδαιμονιώ
ν. 

502 Π
αράνομη χρήση 
δηλητηριασμένω

ν δολω
μάτω

ν 
για έλεγχο "επιβλαβώ

ν" 
θηλαστικώ

ν 

Χρήση δηλητηριασμένω
ν 

δολω
μάτω

ν από 
κτηνοτρόφ

ους, αγρότες, 
κυνηγούς για εξόντω

ση 
"επιβλαβώ

ν" ειδώ
ν όπω

ς 
ο λύκος, η αλεπού, η 
αρκούδα. Π

ροκαλεί 
συχνά δευτερογενή 
δηλητηρίαση για τα 
πτω

ματοφ
άγα είδη 

πτηνώ
ν, που τρέφ

ονται 
με τα είδη στόχους της 
παράνομης αυτής 
πρακτικής 

Τοποθέτηση δηλητηρίω
ν για 

λύκους, αλεπούδες, ασβούς, 
κουνάβια 

 

503 Καταδίω
ξη από συγκεκριμένους 

χρήστες ω
ς επιβλαβή 

Π
ρόκειτα για 
περιπτώ

σεις καταδίω
ξης 

ειδώ
ν από 

κτηνοτρόφ
ους (π.χ. 

χρυασεατούς επειδή 
μερικές φ

ορές θηρεύουν 
νεαρά αιγοπρόβατα), 
αλιείς (κορμοράνους ή 
πελεκάνους λόγω

 
θήρευσης σε διβάρια η 
δεξαμενές με ψ

άρια) ή 
άλλους χρήστες, όπω

ς οι 
εκτροφ

είς περιστεριώ
ν ( 

π.χ. πετρίτες). Ο
ι 

παραπανω
 θανατώ

νουν 
τα προστατευόμενα είδη 
παρανόμω

ς. 

Χρυσαετοί, σπιζαετοί, πετρίτες, 
κορμοράνοι, πελεκάνοι και 
αρκετά ακόμη είδη πέφ

τουν 
θύματα τέτοιω

ν περιστατικώ
ν 

Η
 Δίω

ξη/ έλεγχος εμπλέκει θανάτω
ση ή πλήγω

μα ειδώ
ν 

που θεω
ρούνται ανεπιθύμητα. 

505 Εκ λάθους θανάτω
ση από 

κυνήγι ή λαθροθηρία 
Π
ρόκειται για θανάτω

ση 
προστατευόμενω

ν ειδώ
ν 

είτε κατά λάθος από 

Π
ολύ χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η νανόχηνα, η οποία 
συχνά συγχέεται με την 
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νομοταγείς κυνηγούς 
που απλά μπερδεύουν 
το προστατευμένο είδος 
με άλλο θηρεύσιμο, είτε 
εσκεμμένα από 
λαθροθήρες που 
στοχεύουν άμεσα στο 
προστατευόμενο είδος 

σταχτόχηνα η θήρα της οποίας 
επιτρέπεται. Επίσης βαλτόπαπιες 
σε υγροτόπους όπου επιτρέπεται 
η θήρα 

506 Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά 
εργαλεία 

Π
εριλαμβάνει τυχαία 
θανάτω

ση/ παγίδευση 
σε δίχτυα, παραγάδια. 

Συλλήψ
εις θαλασσοκόρακα, 

αρτέμη ή μύχου σε παραγάδια 
 

507 Δραστηριότητες που προκαλούν 
όχληση (κυνήγι, υλοτομία, 
αλιεία, συλλογή φ

υτώ
ν και 

καυσόξυλω
ν 

Δραστηριότητες που αν 
και δεν στοχεύουν 
άμεσα στα είδη 
χαρακτηρισμού, τα 
επηρεάζουν γιατί 
φ
έρνουν τον άνθρω

πο 
κοντά στο βιότοπό τους 
αυξάνοντας σημαντικά 
τα επίπεδα όχλησης 

 
 

510 Αποψ
ιλω
τικές υλοτομίες 

Συγκομιδή δέντρω
ν και 

ξυλω
δώ
ν φ

υτικώ
ν 

ειδώ
ν, για ξυλεία, 

παραγω
γή ινώ

ν, καύσιμη 
ύλη. 

καθαρή κοπή σκληρής ξυλείας, 
επιλεκτική εμπορική υλοτομία 
ironw

ood, διεργασίες παραγω
γής 

πολτού ή ροκανιδιώ
ν, συλλογή 

καυσόξυλω
ν, μαγγρόβια 

παραγω
γή ξυλάνθρακα  

Κοπή δένδρω
ν για καθαρισμούς γεω

ργικώ
ν εκτάσεω

ν 
εντάσσεται στην αρμόδια κατηγορία Γεω

ργία και 
Υδατοκαλλιέργειες. Αν πρόκειται για μερικά δασικά 
προϊόντα που καλλιεργούνται σε περίτροπο χρόνο (κύκλο 
εναλλαγής), τότε ανήκουν στην Δασικές Φ

υτείες για 
παραγω

γή ξύλου.  
511 Ακατάλληλη διαχείριση δασώ

ν 
Επιλεκτική δασοκομία, 
όπου από τη συστάδα 
αφ
αιρούνται τα 

θεω
ρούμενα 

κακόμορφ
α, κουφ

αλερά, 
γέρικα ή ¨προβληματικά 
άτομα, προκειμένου να 
παραμείνουν μόνο τα 
υγιή και ευθυτενή. 
Δασοκομική πρακτική 

Εξυγιαντικές υλοτομίες, 
επιλεκτική δασοκομική διαχείριση  

  Γραφ
είο Μ

ελετώ
ν Δ
Η
Μ
Α
Λ
ΕΞΗ

Σ Α
Ν
Α
ΣΤΑ

ΣΙΟ
Σ 

37 



Π
ροσ

διορ
ισ
μ
ός σ

υμ
β
α
τώ
ν δρα

σ
τη
ριοτή

τω
ν σ
ε σ
χέσ

η
 μ
ε τα είδη

 χαρακτη
ρισ
μ
ού τω

ν Ζω
νώ
ν Ειδική

ς Π
ροσ

τασ
ίας τη

ς ορνιθοπ
ανίδας                                     Κ

ατάλογος απειλώ
ν 

τω
ν ειδώ

ν χαρακτηρισμού 
 

που παλαιότερα 
εφ
αρμόζονταν κατά 

κόρον στα παραγω
γικά 

δάση, αλλά σήμερα 
θεω

ρείται ξεπερασμένη 
αφ
ού επηρεάζει όλους 

τους υπόλοιπους 
σκοπούς της δασοκομίας 
πλην της παραγω

γής 
ξυλείας 

514 Μ
ολυβδίαση από σκάγια 

Τα σκάγια μολύβδου 
όταν πέφ

τουν στον 
υγρότοπο ή στη λίμνη 
παραμένουν στον 
πυθμένα και συχνά 
καταπίνονται από 
φ
υτοφ

άγα είδη πτηνώ
ν 

όπω
ς οι πάπιες που 

τρέφ
ονται με την 

υδρόβια βλάστηση. 
Αποτέλεσμα η 
δηλητηρίαση και ο 
θάνατος τω

ν 
συγκεκριμένω

ν ατόμω
ν 

Δηλητηριάσεις παπιώ
ν, 

φ
αλαρίδω

ν από μολυβένια 
σκάγια που βρίσκονται στον 
πυθμένα υγροτόπω

ν, 
δηλητηριάσεις αρπακτικώ

ν και 
πτω

ματοφ
άγω

ν που τρέφ
ονται 

με πουλιά που έχουν δεχθεί στο 
σώ
μα τους μολυβένια σκάγια 

 

601 Ο
χλούσες δραστηριότητες 
αναψ

υχής 
Άτομα που περνάνε 
χρόνο στη φ

ύση ή 
ταξιδεύουν με οχήματα 
εκτός καθορισμένου 
δικτύου μεταφ

ορώ
ν, 

συνήθω
ς για 

ψ
υχαγω

γικό σκοπό. 

οff-road οχήματα, μηχανοκίνητα 
σκάφ

η, μοτοσικλέτες, jet-ski, 
snow

m
obiles, ανεμόπτερα, 

καταδυτικά σκάφ
η, παρατήρηση 

φ
αλαινώ

ν, ορεινή ποδηλασία, 
πεζοπόροι, ορειβάτες, σκιέρ, 
παρατηρητές πουλιώ

ν, δύτες, 
κατοικίδια ζώ

α που εισέρχονται 
σε χώ

ρους αναψ
υχής, 

προσω
ρινές κατασκηνώ

σεις, 
σπηλαιολογία, αναρρίχηση.  

Η
 κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει εργασίες που 
συνεπάγονται καταναλω

τική χρήση της βιοποικιλότητας - 
για παράδειγμα επιπτώ

σεις από τη διαταραχή που 
προκαλούν υλοτόμοι ή κυνηγοί εντάσσονται 
καταλληλότερα στην κατηγορία Μ

η βιώ
σιμη Χρήση 

Βιολογικώ
ν Π

όρω
ν. Τα οχήματα και σκάφ

η που κινούνται 
σε καθορισμένους μεταφ

ορικούς διαδρόμους εντάσσονται 
στην κατ. Υποδομές Μ

εταφ
ορώ

ν &
 Υπηρεσιώ

ν. Η
 

ανάπτυξη μόνιμω
ν χώ

ρω
ν αναψ

υχής ή τουριστικώ
ν 

εγκαταστάσεω
ν (όπω

ς ξενοδοχεία και θέρετρα), θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στην ενότητα Υποδομές τουρισμού - 
Αναψ

υχής 
603 Άλλες οχλούσες δραστηριότητες Ενέργειες επίσημω

ν ή 
ένοπλες συγκρούσεις, 

Η
 κατηγορία αυτή εστιάζει σε στρατιω

τικές 
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(στρατιω
τικές ασκήσεις, 

επιστημονική έρευνα, 
βανδαλισμοί) 

παραστρατιω
τικώ

ν 
δυνάμεω

ν χω
ρίς μόνιμο 

αποτύπω
μα. 

ναρκοπέδια, άρματα μάχης και 
άλλα στρατιω

τικά οχήματα, 
εκπαιδευτικές ασκήσεις και 
αποστολές, αποφ

ύλλω
ση, 

δοκιμές πυρομαχικώ
ν.  

δραστηριότητες που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στους 
φ
υσικούς οικοτόπους, αλλά δεν είναι μόνιμα 
περιορισμένες σε μία μόνο περιοχή. Μ

όνιμες στρατιω
τικές 

βάσεις εντάσσονται στην κατηγορία Εμπορική και 
Βιομηχανική Ανάπτυξη. Άλλες στρατιω

τικές 
δραστηριότητες μάλλον θα μπορούσαν να αποδοθούν 
καλύτερα σε άλλες κατηγορίες. Για παράδειγμα, το κυνήγι 
συγκεκριμένω

ν ζώ
ω
ν από στρατιώ

τες για λόγους 
βιοπορισμού, εντάσσεται στην ενότητα Κυνήγι -
λαθροθηρία &

 Συλλογή. 
701 Μ

εταβολές στη συχνότητα και 
ένταση δασικώ

ν πυρκαγιώ
ν 

(αύξηση ή και μείω
ση) 

καταστολή ή αύξηση της 
συχνότητας εμφ

άνισης 
πυρκαγιάς εκτός του 
φ
υσικού της εύρους 
διακύμανσης. Συχνά, η 
μείω

ση της συχνότητας 
τω
ν φ

υσικώ
ν δασικώ

ν 
πυρκαγιώ

ν δημιουργεί 
σημαντικά προβλήματα 
σε είδη τω

ν ανοικτώ
ν 

εκτάσεω
ν που χάνουν το 

βιότοπό τους 

εφ
αρμογή πυρκαγιώ

ν για τη 
προστασία κατοικιώ

ν, 
ακατάλληλη διαχείριση 
πυρκαγιώ

ν, γεω
ργικές πυρκαγιές 

που έχουν διαφ
ύγει, εμπρησμοί, 

φ
ω
τιές από κατασκηνώ

σεις, 
πυρκαγιές για λόγους κυνηγιού. 

Η
 κατηγορία αυτή επικεντρώ

νεται στις ανθρω
πογενείς 

δραστηριότητες που οδηγούν είτε μειω
μένο αριθμό 

πυρκαγιώ
ν, είτε σε υπερβολικά πολλές πυρκαγιές στα εν 

λόγω
 οικοσυστήματα. Αν η πυρκαγιά ξεφ

εύγει από 
οριοθετημένες γεω

ργικές εκτάσεις, ανήκει εδώ
, αν η 

πυρκαγιά χρησιμοποιείται για καθαρισμό νέω
ν γεω

ργικώ
ν 

εκτάσεω
ν, ανήκει στην κατηγορία Γεω

ργικές και 
Κτηνοτροφ

ικές πρακτικές και Υδατοκαλλιέργεια. 
Π
εριλαμβάνει επίσης επιζήμιες "φ

υσικές" πυρκαγιές σε 
συστήματα που έχουν χάσει τη ρυθμιστική τους 
ικανότητα. 

702 Κατασκευή φ
ραγμάτω

ν και 
παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής 
προστασίας, αρδευτικώ

ν 
δικτύω

ν 

Εκτροπή της ροής 
υδάτω

ν από τη φ
υσική 

τους κατεύθυνση, είτε 
ηθελημένα ή ω

ς 
αποτέλεσμα άλλω

ν 
δραστηριοτήτω

ν. 

κατασκευή φ
ραγμάτω

ν, 
απελευθέρω

ση πολύ λίγου ή 
κρύου νερού από τη λειτουργία 
του φ

ράγματος, έλεγχος 
ιζημάτω

ν, αλλαγή του βαθμού 
αλατότητας, πλήρω

ση 
υγροτόπω

ν για έλεγχο τω
ν 

κουνουπιώ
ν, προστατευτικά 

αναχώ
ματα και τάφ

ροι, εκτροπή 
επιφ

ανειακώ
ν υδάτω

ν, άντληση 
υπογείω

ν υδάτω
ν, διοχέτευση 

υδάτω
ν, προσθαλάσσω

σης,  

Η
 κατηγορία αυτή επικεντρώ

νεται στις ανθρω
πογενείς 

δραστηριότητες που οδηγούν είτε σε μειω
μένη εισροή 

νερού, είτε σε υπερβολική εισροή νερού στα εν λόγω
 

οικοσυστήματα. Ν
α σημειω

θεί ότι η ομογενοποίηση της 
ροής σε ένα σταθερό επίπεδο μπορεί να είναι εκτός του 
"φ
υσικού φ

άσματος διακύμανσης.  

703 Αποξηράνσεις υγροτόπω
ν και 

άλλα εγγειοβελτιω
τικά έργα 

Η
 πρακτική τω

ν 
αποξηράνσεω

ν έχει 
πλέον περιοριστεί σε 

αποξηράνσεις μικρώ
ν υγροτόπω

ν 
με μικρές ή μεγάλες 
στραγγιστικές τάφ

ρους, 
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λίγους μικρούς 
υγροτόπους που 
πέφ

τουν συχνά θύματα 
εγγειοβελτιω

τικώ
ν 

έργω
ν. Μ

ικρά 
αποστραγγιστικά δίκτυα 
που συχνά γίνονται και 
με ιδιω

τική πρω
τοβουλία 

παρανόμω
ς, είνα 

περιπτώ
σεις που 

εντάσσονται και αυτές 
στη συγκεκριμένη 
κατηγορία. Συχνότερα 
θύματα οι παρόχθιες 
ζώ
νες ποταμώ

ν και 
ρεμάτω

ν που 
καταστρέφ

ονται 
συνήθω

ς από έργα 
εγγείω

ν βελτιώ
σεω

ν ή 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας 

αποξηράνσεις παρόχθιω
ν ζω

νώ
ν 

ρεμάτω
ν, ποταμώ

ν αλλά και 
υγροτόπω

ν, λόγω
 έργω

ν 
διευθετήσεω

ν, αντιπλημμυρικής 
προστασίας και άλλω

ν 
εγγειοβελτιω

τικώ
ν έργω

ν 

704 Αντιδιαβρω
τικά έργα, 

καθαρισμοί της κοίτης 
χειμάρρω

ν, επιχω
ματώ

σεις 
αιγιαλού και κοιτώ

ν ρεμάτω
ν 

Ενέργειες που 
μεταβάλουν ή 
υποβαθμίζουν τους 
οικότοπους στην 
υπηρεσία της 
"διαχείρισης" τω

ν 
φ
υσικώ

ν συστημάτω
ν 

για τη βελτίω
ση τω

ν 
ανθρώ

πινω
ν συνθηκώ

ν 
διαβίω

σης. 

εγγειοβελτιω
τικά έργα, 

εγκατάλειψ
η διαχειριζόμενω

ν 
εκτάσεω

ν, κρηπίδω
μα κατά 

μήκος της ακτογραμμής, 
κατασκευή παραλιώ

ν, 
απομάκρυνση εμποδίω

ν σε 
ρέματα. 

 

705 Εγκατάλειψ
η παραδοσιακώ

ν 
αγροτικώ

ν πρακτικώ
ν και 

χρήσεω
ν γης, 

συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάλειψ

ης της εκτατικής 
γεω

ργίας και κτηνοτροφ
ίας 

Π
ρόκειται για μία από τις 
σοβαρότερες και 
ευρύτερες απειλές για τα 
είδη χαρακτηρισμού της 
χώ
ρας μας. Αφ

ορά σε 
περιπτώ

σεις 

Εγκατάλειψ
η ορεινώ

ν, 
ημιορεινώ

ν και νησιω
τικώ

ν 
καλλιεργειώ

ν, εγκατάλειψ
η της 

νομαδικής κτηνοτροφ
ίας, 

περιορισμός της εκτατικής 
κτηνοτροφ

ίας, αντικατάσταση 

 

  Γραφ
είο Μ

ελετώ
ν Δ
Η
Μ
Α
Λ
ΕΞΗ

Σ Α
Ν
Α
ΣΤΑ

ΣΙΟ
Σ 

40 



Π
ροσ

διορ
ισ
μ
ός σ

υμ
β
α
τώ
ν δρα

σ
τη
ριοτή

τω
ν σ
ε σ
χέσ

η
 μ
ε τα είδη

 χαρακτη
ρισ
μ
ού τω

ν Ζω
νώ
ν Ειδική

ς Π
ροσ

τασ
ίας τη

ς ορνιθοπ
ανίδας                                     Κ

ατάλογος απειλώ
ν 

τω
ν ειδώ

ν χαρακτηρισμού 
 

υποβόσκησης ορεινώ
ν 

περιοχώ
ν ή παραλίμνιω

ν 
ζω
νώ
ν λόγω

 
εγκατάλειψ

ης της 
εκτατικής κτηνοτροφ

ίας, 
κατάσταση που οδηγεί 
σε δάσω

ση περιοχώ
ν ή 

στην αντικατάσταση 
υγρολίβαδω

ν από 
καλαμώ

νες. ταυτόχρονα, 
η απομείω

ση του 
κτηνοτροφ

ικού 
κεφ

αλαίου περιορίζει 
σημαντικά τη 
διαθεσιμότητα τροφ

ής 
για πτω

ματοφ
άγα 

αρπακτικά. Από την 
άλλη, η εγκατάλειψ

η 
τω
ν ημιορεινώ

ν 
καλλιεργειώ

ν στην 
ηπειρω

τική χώ
ρα καθώ

ς 
και τω

ν αναβαθμίδω
ν 

στα νησιά, μειώ
νει τη 

διαθεσιμότητα τροφ
ής 

για τα σποροφ
άγα είδη 

και επομένω
ς επιδρά 

στους πληθυσμούς τόσο 
τω
ν ειδώ

ν αυτώ
ν όσω

ν 
και τω

ν αρπακτικώ
ν που 

αποτελούν τους 
θηρευτές τους. 

αιγοπροβάτω
ν με βοοειδή, 

περιορισμός της εκ περιτροπής 
βόσκησης  

801 Εισαγω
γή ειδώ

ν εισβολέω
ν 

Επιβλαβή φ
υτά, ζώ

α, 
παθογόνα και άλλα 
μικρόβια που δεν 
υπήρχαν αρχικά στα 
εκάστοτε 
οικοσυστήματα και 

αρουραίοι σε νησίδες, άγρια ζώ
α, 

κατοικίδια ζώ
α, Ασθένεια της 

Φ
τελιάς, καρκίνος της Καστανιάς, 

εισαγω
γή ειδώ

ν για βιολογικό 
έλεγχο, μύκητες που 
προσβάλουν αμφ

ίβια εκτός της 

Ω
ς η αυτόχθονα/ ξενικά/ εξω

τικά χαρακτηρίζονται εκείνα 
τα είδη (taxa) που εισήχθησαν είτε ηθελημένα, είτε 
τυχαία από τον άνθρω

πο κατά τα τελευταία 10.000 
χρόνια. 
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εισήχθησαν και στη 
συνέχεια εξαπλώ

θηκαν 
σε αυτά άμεσα ή 
έμμεσα, μέσω

 τω
ν 

ανθρώ
πινω

ν 
δραστηριοτήτω

ν.Στην 
Ελλάδα χαρακτηριστική 
περίπτω

ση οι αρουραίοι 
στις βραχονησίδες όπου 
φ
ω
λιάζουν 

μαυροπετρίτες και 
θαλασσοπούλια, είδη 
που δεν έχουν αναπτύξει 
μηχανισμούς 
αντιμετώ

πισης χερσαίω
ν 

θηρευτώ
ν στις θέσεις 

φ
ω
λεοποίησής τους και 

υφ
ίστανται μεγάλες 

απώ
λειες από τους 

αρουραίους 

Αφ
ρικής. 

802 Αύξηση του πληθυσμού 
αυτόχθονω

ν προβληματικώ
ν-

ανταγω
νιστικώ

ν ειδώ
ν 

Επιβλαβή φ
υτά, ζώ

α, 
παθογόνα και άλλα 
μικρόβια που υπήρχαν 
αρχικά στα εκάστοτε 
οικοσυστήματα , αλλά 
έχουν βγει "εκτός 
ισορροπίας" ή 
"απελευθερώ

θηκαν" 
άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας 
τω
ν ανθρω

πίνω
ν 

δραστηριοτήτω
ν. Στη 

χώ
ρα μας 

χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ο 
ασημόγλαρος που έχει 
αυξηθεί υπέρμετρα 
επειδή βρίσκει τροφ

ή σε 

υπερβολική αύξηση πληθυσμώ
ν 

ασημόγλαρου, κουρούνας, 
αγριοκούνελου, υπεράφ

θονα 
αυτόχθονα ελάφ

ια, υπεράφ
θονα 

φ
ύκη εξαιτίας της απώ

λειας τω
ν 

αυτόχθονω
ν βοσκούντω

ν 
ψ
αριώ

ν, αυτόχθονα φ
υτά που 

υβριδίζουν με άλλα φ
υτά, 

ασθένειες που επηρεάζουν τα 
τρω

κτικά. 

Είναι ένα θέμα υπό συζήτηση το πότε ένα είδος γίνεται 
"προβληματικό" (γνω

στό και ω
ς έξω

 από το φ
υσικό εύρος 

διακύμανσής του). Η
 κατηγορία αυτή θα μπορούσε 

πιθανώ
ς να αναδιατυπω

θεί με τη πάροδο του χρόνου. 
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χω
ματερές και 

ανεξέλεγκτους 
σκουπιδότοπους, με 
αποτέλεσμα να θηρεύει 
και να ανταγω

νίζεται 
άλλα είδη όπω

ς ο 
αιγαιόγλαρος 

803 Εισαγω
γή γενετικού υλικού, 

υβριδισμός, μεταλλαγμένα 
Ανθρω

πογενώ
ς 

μεταβαλλόμενοι ή 
μεταφ

ερόμενοι 
οργανισμοί ή γονίδια. 

καλλιέργειες ανθεκτικές σε 
φ
υτοφ

άρμακα, εκκολαπτήρια 
σολομώ

ν, έργα αποκατάστασης 
με τη χρήση μη τοπικώ

ν 
τραπεζώ

ν σπερμάτω
ν, γενετικά 

τροποποιημένα έντομα για 
βιολογικό έλεγχο, γενετικά 
τροποποιημένα δέντρα, γενετικά 
τροποποιημένα ψ

άρια. 

Τα ψ
άρια που χρησιμοποιούνται στα εκκολαπτήρια δεν 

είναι απαραίτητα είδη εισβολείς, αλλά που μπορούν να 
διαταράξουν το γονιδιακό απόθεμα τω

ν αυτόχθονω
ν 

ειδώ
ν ψ

αριώ
ν. 

901 Ρύπανση από αστικά λύματα 
Υγρά απόβλητα και μη 
σημειακές εκροές από 
κατοικίες, αστικές 
περιοχές που 
περιλαμβάνουν θρεπτικά 
συστατικά, τοξικές 
χημικές ουσίες ή/και 
ιζήματα. 

εκροές από δημοτικές 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτω

ν, διαρρέοντα σηπτικά 
συστήματα, ανεπεξέργαστα 
λύματα, υπαίθριες τουαλέτες, 
πετρέλαια ή εκπλύσεις από 
δρόμους, λιπάσματα και 
φ
υτοφ

άρμακα από χλοοτάπητες 
και γήπεδα γκολφ

, αλάτι που 
ρίχνεται στους δρόμους. 

Η
 κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τις μεγάλες 
βιομηχανικές εκροές, που εμπίπτουν στην κατ. 902  
Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιω

τικές 
δραστηριότητες . Π

εριλαμβάνει χημικά και επόμενης 
γενιάς ρυπαντές (με καφ

εΐνη ή φ
αρμακευτικά προϊόντα) 

στα οικιακά απόβλητα. Τεχνικά, τα λύματα από ένα 
σω
λήνα είναι "σημειακές πηγές", ενώ

 ένα διαρρέον 
σηπτικό σύστημα είναι "μη σημειακή πηγή." Η

 κατηγορία 
αυτή δεν περιλαμβάνει τις γεω

ργικές απορροές, που 
εμπίπτει στην κατ. 904  Ρύπανση από αγροχημικά που 
απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφ

αλμύρω
ση 

αποδεκτώ
ν 

902 Ρύπανση από βιομηχανικές ή 
στρατιω

τικές δραστηριότητες 
Υδατογενείς ρυπαντές 
από βιομηχανικές και 
στρατιω

τικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της εξόρυξης, παραγω

γή 
ενέργειας και άλλες 
βιομηχανίες εξόρυξης 
πόρω

ν που 
περιλαμβάνουν θρεπτικά τοξικές χημικές ουσίες από 

εργοστάσια, παράνομη απόρριψ
η 

χημικώ
ν, απορρίμματα ορυχείω

ν, 
αρσενικό από ορυχεία χρυσού, 
διαρροές από δεξαμενές 
καυσίμω

ν, PCBs σε ιζήματα 
ποταμώ

ν. 

Η
 πηγή της ρύπανσης είναι συχνά μακριά από το σύστημα 

- ένα ακραίο παράδειγμα είναι τα βαρέα μέταλλα που 
μεταφ

έρουν τα μεταναστευτικά χέλια στη Θ
άλασσα τω

ν 
Σαργασσώ

ν (Β. Ατλαντικός). Συχνά, οι ρυπαντές 
αποτελούν πρόβλημα όταν βιοσυσσω

ρεύονται μέσω
 της 

τροφ
ικής αλυσίδας. Ο

ι διαρροές πετρελαίου από αγω
γούς 

εντάσσονται γενικά εδώ
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συστατικά, τοξικές 
χημικές ουσίες ή/και 
ιζήματα. 

903 Π
ρόσχω

ση εδαφ
ώ
ν, ρεμάτω

ν, 
ακτώ

ν 
Σκουπίδια και άλλα 
στερεά υλικά 
συμπεριλαμβανομένω

ν 
αυτώ

ν που εμπλέκουν 
τα άγρια ζώ

α. 

αστικά απόβλητα, απορρίμματα 
αυτοκινήτω

ν, εμπορεύματα 
επιπλέοντα σκουπίδια υλικά που 
ξεβράζει η θάλασσα από σκάφ

η 
αναψ

υχής, απόβλητα που 
εμπλέκουν την άγρια ζω

ή, μπάζα 
κατασκευώ

ν 

Η
 κατηγορία αυτή αναφ

έρεται γενικά στα στερεά 
απόβλητα εκτός τω

ν καθορισμένω
ν χώ

ρω
ν υγειονομικής 

ταφ
ής - οι χώ

ροι υγειονομικής ταφ
ής εντάσσονται στην 

κατ. Εμπορική &
 Βιομηχανική ανάπτυξη. Επίσης, οι τοξίνες 

που εκλύονται από την έκπλυση τω
ν στερεώ

ν αποβλήτω
ν 

- για παράδειγμα, ο υδράργυρος που διαφ
εύγει από ένα 

χώ
ρο υγειονομικής ταφ

ής στα υπόγεια ύδατα - θα πρέπει 
να ενταχθεί στην κατ. Ρύπανση από Βιομηχανικές ή 
στρατιω

τικές δραστηριότητες. 
904 Ρύπανση από αγροχημικά που 

απορρέουν στους υδάτινους 
αποδέκτες, υφ

αλμύρω
ση 

αποδεκτώ
ν 

Υγροί ρυπαντές από τα 
γεω

ργικά, μεικτά και 
υδατοκαλλιεργητικά 
συστήματα που 
περιλαμβάνουν θρεπτικά 
συστατικά, τοξικές 
χημικές ουσίες και/ή 
ιζήματα, 
συμπεριλαμβανομένω

ν 
τω
ν επιπτώ

σεω
ν αυτώ

ν 
τω
ν ρύπω

ν στη θέση 
εφ
αρμογής τους. 

θρεπτικά συστατικά που 
προκύπτουν από απορροές 
λιπασμάτω

ν, απορροές 
ζιζανιοκτόνω

ν, κοπριά από 
σταβλους, κ.λπ., θρεπτικώ

ν 
συστατικώ

ν από τις 
υδατοκαλλιέργειες, διάβρω

ση 
του εδάφ

ους. 

 

907 Στερεά απορρίματα και 
απόβλητα 

Π
ρόκειται για αλλοιώ

σεις 
βιοτόπω

ν λόγω
 της 

απόθεσης στερεώ
ν 

απορριμμάτω
ν και 

αποβλήτω
ν, 

συμπεριλαμβανόμενω
ν 

τω
ν μπάζω

ν από 
κατασκευές. Π

ολύ συχνό 
φ
αινόμενο στην 
ελληνική ύπαιθρο 

Μ
πάζα, παράνομη 

σκουπιδότοποι, αυθαίρετες 
αποθέσεις υλικώ

ν στην ύπαιθρο, 
παραπροϊόντα ή απομεινάρια 
εργολαβιώ

ν σε δρόμους, ρέματα, 
ποτάμια 

 

1101 Αλλαγές στην έκταση και 
κατανομή τω

ν ενδιαιτημάτω
ν 

Απειλές από 
μακροπρόθεσμες 

άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας, ερημοποίηση, λιώ

σιμο Ο
ι κατηγορία αυτη εστιάζει πρω

ταρχικά στις επιπτώ
σεις 

της κλιματικής αλλαγής στα ενδιαιτήματα 
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λόγω
 κλιματικής αλλαγής 

κλιματικές αλλαγές που 
μπορεί να συνδέονται με 
την υπερθέρμανση του 
πλανήτη και άλλα ακραία 
κλιματικά/ καιρικά 
γεγονότα που είναι εκτός 
του φ

υσικού εύρους 
διακύμανσης, ή δυνητικά 
μπορούν να 
εξαφ

ανίσουν ευάλω
τα 

είδη ή οικότοπους. 

τω
ν πάγω

ν, μετατόπιση 
δασοορίω

ν, λεύκανση κοραλλιώ
ν 

1208 Αναδασώ
σεις 

Π
ρόκειται για 
δασοκομική πρακτική 
που εφ

αρμόζεται όταν 
δεν είναι εφ

ικτή η 
αναγέννηση της 
βλάστησης (π.χ. μετά 
από σειρά πυρκαγιώ

ν 
στον ίδιο τόπο) ή όταν 
για κάποιο λόγο η 
δασική υπηρεσία θέλει 
να αλλάξει τη 
φ
υσιογνω

μία και 
σύνθεση της βλάστησης 
μιας περιοχής. Συνήθω

ς 
σχετίζονται με 
αναδασώ

σεις 
κω
νοφ

όρω
ν και πολύ 

συχνά πρόκειται για 
αποτυχημένες 
προσπάθειες με πολύ 
περιορισμένη αξία για τη 
βιοποικιλότητα και τα 
πτηνά 

Αναδασώ
σεις καμμένω

ν 
εκτάσεω

ν, αναδασώ
σεις 

προστατευτικές, υδρονομικές, 
περιαστικές 

 

1212 Καταστροφ
ή παρόχθιω

ν 
οικοσυστημάτω

ν 
Αφ
ορά στην 

καταστροφ
ή παρόχθιας 

βλάστησης ρεμάτω
ν, 

Μ
παζώ

ματα χειμάρρω
ν, ποταμώ

ν 
και υγροτόπω

ν, κοπή δέντρω
ν, 

παράνομη διάνοιξη δρόμω
ν, 
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Π
ροσ

διορ
ισ
μ
ός σ

υμ
β
α
τώ
ν δρα

σ
τη
ριοτή

τω
ν σ
ε σ
χέσ

η
 μ
ε τα είδη

 χαρακτη
ρισ
μ
ού τω

ν Ζω
νώ
ν Ειδική

ς Π
ροσ

τασ
ίας τη

ς ορνιθοπ
ανίδας                                     Κ

ατάλογος απειλώ
ν 

τω
ν ειδώ

ν χαρακτηρισμού 
   Γραφ

είο Μ
ελετώ
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Η
Μ
Α
Λ
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ποταμώ
ν και 

υγροτόπω
ν, αποτέλεσμα 

καταπατήσεω
ν, 

λαθροξύλευσης, και 
διάφ

ορω
ν άλλω

ν 
αυθαίρετω

ν 
δραστηριοτήτω

ν από τις 
οποίες δυστυχώ

ς βρίθει 
η χώ

ρα. 

παράπλευρες καταστροφ
ές από 

την κατασκευή έργω
ν όπω

ς 
υδροηλεκτρικά, αντιπλημμυρικά 
έργα.  


