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Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων 
Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020

Σεπτέμβριος 2014

Σε συνέχεια του κειμένου παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στο τέλος Αυγούστου (Αρ. Πρωτ. 
186/2014), η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς συμπληρώνει τις παρατηρήσεις της
σχετικά με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 με το παρόν κείμενο. 

Συνοπτικά σημειώνεται: 

1. η έλλειψη κριτηρίων ιεράρχησης για τα είδη της οδηγίας 92/43, αντίστοιχη με εκείνη που 
γίνεται στους οικότοπους και τα πουλιά, τα οποία να δικαιολογούν τις προτεραιότητες που 
προτείνονται.  Συγκεκριμένα απουσιάζει μια μεθοδολογία κατάταξης των ειδών πλην 
ορνιθοπανίδας. Αν και η ξεχωριστή αντιμετώπιση της ορνιθοπανίδας είναι σαφής, δεν ισχύει 
το ίδιο για τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε οικότοπους και είδη. Τα είδη χλωρίδας και 
πανίδας της 92/43/ΕΟΚ αποτελούν επίσης κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 και άρα προτεραιότητες διαχείρισης.

2. περιορισμένη χρήση πηγών για τα είδη ζώων και φυτών (πλην πουλιών). Ως βασική πηγή 
χρησιμοποιείται η εξαετής αναφορά της Ελλάδας, του 2007. Ως εκ τούτου, από το ΠΔΠ 
απουσιάζουν νεώτερα και συμπληρωματικά δεδομένα από τα Κόκκινα Βιβλία των 
Απειλούμενων Ζώων και Φυτών της Ελλάδας (2009) καθώς και άλλες μελέτες, όπως η 
ευρωπαϊκή περιφερειακή αξιολόηηση, και αποτελέσματα προγραμμάτων LIFE για σχετικά 
είδη κλπ. Οι διαφορές είναι ενδεικτικές (κάποιες αναφέρονται στις επιμέρους ομάδες αλλά
χρειάζεται ένας συνολικός επανέλεγχος από τους υπεύθυνους της μελέτης) και θεωρούμε ότι 
θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στις προτεραιότητες. Υπάρχουν επίσης δεδομένα που 
τουλάχιστον για τα σπονδυλόζωα θα επέτρεπαν τη χρησιμοποίηση των Κριτηρίων 2 και 3 για 
της ευθύνη διατήρησης στην Ελλάδα και την κατηγορία εξάπλωσης, που χρησιμοποιήθηκαν 
για τους οικότοπους. Αυτό είναι περισσότερο σημαντικό για ενδημικά είδη αλλά και για 
ενδημικά είδη που έχουν προκύψει από ευρύτερα είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως για 
παράδειγμα οι σαύρες Podarcis levendis και Podarcis cretensis που έχουν διαχωριστεί από 
το είδος Podarcis erhardii ή τα αμφίβια Pelophylax cerigensis (CR) και Pelophylax cretensis
(EN). 

3. η  μεγάλη ετερογένεια στα μέτρα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται. Κάποια είναι 
λεπτομερή και κάποια άλλα πολύ γενικά. Η σχέση τους με το κάθε φορά αντικείμενο 
(κυρίως στα είδη πλην των ειδών της ορνιθοπανίδας) συχνά δεν είναι καθόλου προφανής 
ενώ υπάρχουν κενά και στη «μετάφραση» των προτεραιοτήτων σε μέτρα. 

4. αποσπασματική οπτική των προτεινόμενων μέτρων που δε λαμβάνει υπόψη διασυνδέσεις 
ανάμεσα σε οικότοπους και είδη και τη συνδυαστική προοπτική δράσεων στον ίδιο χώρο, για 
ανάμεσα σε είδη. 
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5. η περιορισμένη αξιολόγηση των συνδυαστικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης από 
διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, ευρωπαϊκές και εθνικές. Καθώς το ΠΔΠ 
ολοκληρώνεται σε τόσο καθυστερημένη φάση του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής 
περιόδου θα πρέπει να αξιοποιήσει τα σχέδια των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να 
επιδιώξει παράλληλα να τα διαμορφώσει, προτού οριστικοποιηθούν. 

Ειδικότερες παρατηρήσεις:

F.1  Περίληψη  προτεραιοτήτων  για  την  περίοδο  (και  αναμενόμενα  αποτελέσματα),  
για τύπους  οικοτόπων  και  είδη  προτεραιότητας  σχετικά  με  την  απαίτηση  
μετρήσιμης προόδου  στον  υπό-στόχο  φυσικό  περιβάλλον  σύμφωνα  με  την  
Ευρωπαϊκή  Στρατηγική για  τη  Βιοποικιλότητα  2020  και  για  τη  διασφάλιση  της  
καλής  λειτουργίας  του  δικτύου Natura 2000 (SACs+ SPAs)

Οικότοποι –
Παράκτιες λιμνοθάλασσες (1150) – σημειώνεται ότι σε πολλές λ/θ που χρησιμοποιούνται ως 

ιχθυοτροφεία υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ως προς τους ιχθυοπληθυσμούς και τα ψαροφάγα 
πουλιά, λόγω της διαχείρισης τους όχι ως οικοσυστήματα στα οποία εκτελούνται περιορισμένες, 
παραδοσιακές δραστηριότητες αλλά ως λεκάνες εκτροφής ψαριών, με σημαντικές συνέπειες για 
τη βιοποικιλότητα. Ως εκ τούτου απαιτούνται σχετικά μέτρα διαχείρισης. 

Εκτάσεις  θαλάσσιας  βλάστησης  με  Posidonia (1130) – Η αναφορά στη ρύπανση 
επιφανειακών υδάτων θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη θαλάσσια ρύπανση. 

Θίνες  των  παραλίων  με  Juniperus  spp.  (2250) – Απαιτείται πλήρης χαρτογράφηση, και 
όχι μόνο χαρτογράφση με τη μέθοδο της παρουσίας – απουσίας. Επιπλέον, πέραν των τοπικών 
και τουριστών πρέπει να ενημερωθούν και τα ξενοδοχεία που γειτνιάζουν με αυτό τον τύπο 
οικοτόπου καθώς σε πολλές περιπτώσεις, πέρα από την απευθείας καταστροφή των θινών, 
χρησιμοποιούν στον περίβολο τους ξενικά είδη που σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν εισβολείς 
με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ή βλάστηση των θινών.

Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (91E0) – τη βιβλιογραφία 
(π.χ. Δημόπουλος κ.σ. (2012)) γίνεται αναφορά και στην αποξήρανση συστάδων και μετατροπή 
τους σε καλλιέργειες. Η απειλή αυτή είναι εμφανείς στην πλειονότητα των παρόχθιων δασικών 
οικοσυστημάτων. Ως εκ τούτου στις προτεραιότητες (ενδεχομένως και στις γενικές που αφορούν 
περιοχές Νatura) να έπρεπε να ενταχθεί και η περιοδική παρακολούθηση των αλλαγών στις 
χρήσεις γης. 

Μεσογειακά δάση με Taxus baccata (9580) – Το είδος Taxus baccata υπάρχει και στην 
ηπειρωτική χώρα, π.χ. στους πρόποδες του Ολύμπου και στον Παρνασσό.

Ορνιθοπανίδα – Στα  κύρια  απειλούμενα  είδη  των  υγροτόπων θα πρέπει να προστεθεί ο 
πληθυσμός σταχτόχηνας Anser anser και ο πληθυσμός χηνοπρίστη στην Πρέσπα που είναι 
πανευρωπαϊκής σημασίας εδραίοι πληθυσμοί με παγκόσμιο ενδιαφέρον.



3

Άλλα  αρπακτικά:  Δεν είναι κατανοητό γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται τα είδη Aquila chrysaetos, 
Falco naumanni, Hierraetus pennatus καθώς και το Accipiter brevipes που υπάρχουν στον 
πίνακα Γ1& Γ2 του παραρτήματος. 
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι σαφές πώς πραγματεύεται το κείμενο αυτό είδη αρπακτικών που 
διαχειμάζουν στην Ελλάδα, όπως το Aquila clanga που είναι είδος προτεραιότητας.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες προτείνεται η συμπλήρωση της προτεραιότητα (α) 
Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής, κρίσιμων ενδιαιτημάτων και ευαισθησίας γραμμικών 
υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής τάσης, αιολικά πάρκα) ως προς τα 
είδη χαρακτηρισμού σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές γιατί αυτή η χαρτογράφηση 
περιορίζεται στα είδη χαρακτηρισμού κάποιων ΖΕΠ και όχι σε όλα τα είδη προτεραιότητας της 
προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι όσον αφορά τα αρπακτικά, η 
περιοχή της Θράκης αποτελεί τελευταίο καταφύγιο για πολλά τα είδη προτεραιότητας και 
γενικότερα, και ως εκ τούτου απαιτεί ιδιαίτερη περίπτωση που απαιτεί μέτρα διαχείρισης 
σχετικά με τα αιολικά πάρκα. 

Όσον αφορά την προτεραιότητα (β) η λειτουργία των ΧΤΑΠ πρέπει να είναι συστηματική, όχι 
πιλοτική γιατί δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί αυτή η πρακτική που έχει ήδη λειτουργήσει και στη 
χώρα μας. Αυτό που χρειάζεται είναι να καθοριστούν οι περιοχές που θα εγκατασταθούν ΧΤΑΠ. 
Αναφορικά με την προτεραιότητα (ε) η αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δολωμάτων δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται εντός ΖΕΠ, αλλά να αποτελεί οριζόντιο μέτρο για όλη τη χώρα όχι μόνο 
για την ορνιθοπανίδα, αλλά συνολικά για την άγρια ζωή καθώς και τη δημόσια υγεία. Σχετικές 
προτάσεις έχουν υποβληθεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες από την Εθνική Ομάδα Εργασίας 
Ενάντια στη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στην Ελλάδα
Επιπλέον προτεραιότητες θα πρέπει να αποτελέσει η αντιμετώπιση της λαθροθηρίας καθώς και 
η ανάγκη διαχείρισης κρίσιμων ενδιατημάτων, όπως είναι οι καλαμιώνες. 

Ιχθυοπανίδα – Η αλιεία δεν αποτελεί συνολικά απειλή. Απειλή αποτελεί η υπεραλίευση, η αλιεία 
με μη βιώσιμες πρακτικές και η λαθραλιεία. Επίσης, εφόσον εντοπίζεται η συγκεκριμένη απειλή 
θα πρέπει να προτείνονται και σχετικές δράσεις προτεραιότητας.

Αμφίβια και ερπετά – Στο είδος προτεραιότητας Macrovipera schweizeri να συμπληρωθούν οι 
απειλές και πιέσεις: Βασική πίεση αποτελεί η υποβάθμιση/ καταστροφή των ενδιαιτημάτων του 
λόγω κυρίως των εκτεταμένων επιφανειακών εξορύξεων. Οι αναπτυσσόμενες τουριστικές 
υποδομές ιδιαίτερα στη Δυτική Μήλο αποτελούν απειλή και σημαντικό κίνδυνο υποβάθμισης 
των ενδιαιτημάτων. Στις πιέσεις και απειλές πρέπει να προστεθεί και η υψηλή ανθρωπογενής 
θνησιμότητα, κυρίως στο οδικό δίκτυο καθώς σε ορισμένες χρονιές ξεπερνά το 10% του 
συνολικού πληθυσμού. Πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί και η λαθροσυλλογή με σκοπό το 
παράνομο εμπόριο μια απειλή που αν και ήταν εντονότερη κατά το παρελθόν, δεν έχει 
εξαλειφθεί πλήρως.
Στα μέτρα προτεραιότητα να προστεθούν επίσης τα:

 θεσμοθέτηση όρων προστασίας και για τις υπόλοιπες περιοχές Natura 2000 όπου 
συναντάται το είδος και η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές αυτές. 
Εναλλακτικά το μέτρο 1a-5 (Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας σε ότι αφορά σε έργα 
και δραστηριότητες που δύνανται να προκαλέσουν όχληση με σημαντικές επιπτώσεις στα 
είδη χαρακτηρισμού) 

 Έλεγχος της αγροτικής οδοποιίας: Αποτροπή διάνοιξης νέων, σφράγιση υφιστάμενων 
παράνομων, διαρκής έλεγχος αναγκαίων υφιστάμενων, εξοπλισμός χρήσης μόνον από 
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ειδικές ομάδες (μπάρες, λουκέτα, κάρτες...). Νέο μέτρο καθώς αν και η θανάτωση στο 
οδικό δίκτυο αναφέρεται και σε άλλα είδη (ερπετά αλλά και χερσαία θηλαστικά) δεν 
υπάρχει σχετικό μέτρο. 

 εντατικοποίηση της φύλαξης για αποτροπή της λαθροσυλλογής και των μη σύννομων 
παρεμβάσεων στα ενδιαιτήματα. Νέο μέτρο καθώς αν και η λαθροσυλλογή αναφέρεται 
και σε άλλα είδη  δεν υπάρχει σχετικό μέτρο. 

Αναφορικά με τα θαλάσσια είδη, και πάλι δεν είναι συνολικά η αλιεία απειλή αλλά κάποιες 
πρακτικές της και η υπεραλίευση. Όσον αφορά την αγορά γης, αποτελεί ένα ειδικό μέτρο. Όπως 
παρουσιάζεται δεν είναι σαφές για ποια είδη προτείνεται, για όλα και αν να ναι, για ποιες 
περιοχές και από ποιον.

Θηλαστικά – Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της κατάστασης κινδύνου του λύκου και της 
αρκούδας στην Ελλάδα δεν είναι «μειωμένου ενδιαφέροντος» όπως διεθνώς αλλά VU και ΕΝ 
αντίστοιχα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη ευθύνη της χώρας ως προς τη διατήρηση των 
πληθυσμών των ειδών αυτών.
Στις απειλές θα πρέπει να σημειωθεί ότι απειλή είναι η λαθροθηρία, η οποία απαιτεί μέτρα κατά 
προτεραιότητα, όπως και στην περίπτωση της ορνιθοπανιδας. 
Στις προτεραιότητες δεν είναι σαφές τι νοείται με την (α) προτεραιότητα, στην οποία η αναφορά 
θα πρέπει να είναι πιο σαφής, να αφορά τη λαθροθηρία και τη συνολικά παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Αντίστοιχα, δεν είναι σαφές ποια είναι η έννοια των 
«ατυχημάτων» σε αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά την προτεραιότητα (β) προτείνεται η λέξη 
«εξάσκηση» να αντικατασταθεί με την «προώθηση ή ενίσχυση» καθώς αυτή μπορεί να 
αποτελέσει μέτρο προτεραιότητας. Σχετικά με την προτεραιότητα (γ) δεν θα πρέπει να 
περιοριστεί στην ενίσχυση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας μόνο μέσω επιδοτήσεων. Τέλος, θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν και υλοποιηθούν τα σχέδια δράσης για τον λύκο και την αρκούδα. 
Στα μέτρα προτεραιότητας να προστεθούν επίσης τα:

 Αύξηση της διαθεσιμότητας της φυσικής λείας του λύκου (άγρια οπληφόρα) τόσο σε 
αριθμό ειδών όσο και σε αριθμούς (πυκνότητες). Πιθανώς συνδέεται και εμπλουτίζει το 
Μέτρο 1b-6. 

 Αλλαγή στις προδιαγραφές των δασικών διαχειριστικών: κατάργηση των αποψιλωτικών 
υλοτομιών και υιοθέτηση του προτύπου "δάσος πολλαπλών χρήσεων", συμβατού με τη 
διατήρηση της ποιότητας και έκτασης του ενδιαιτήματος της αρκούδας. Μέτρα 1b-1 και 
1b-2.

 Έλεγχος της αγροτικής οδοποιίας: Αποτροπή διάνοιξης νέων, σφράγιση υφιστάμενων 
παράνομων, διαρκής έλεγχος αναγκαίων υφιστάμενων, εξοπλισμός χρήσης μόνον από 
ειδικές ομάδες (μπάρες, λουκέτα, κάρτες...). Νέο μέτρο.

 Δημιουργία φυσικών διαδρόμων (corridors) για είδη όπως η αρκούδα και ο λύκος, οι 
οποίοι μπορούν να αποτελέσουν και μορφή πράσινης φυσικής υποδομής. 

Ασπόνδυλα - Για το είδος Callimorpha quadripunctaria προτείνεται ως μέτρο προτεραιότητας 
(γ) «η διατήρηση των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών στους χώρους διαθέρισης». Είναι 
σαφές ότι η φράση στερείται περιεχομένου και θα έπρεπε να επαναδιατυπωθεί στη βάση 
δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Πιθανώς συνδέεται με το Μέτρο 2a-4.
Για το είδος Osmoderma eremita θα πρέπει να προστεθεί στις προτεραιότητες και η έρευνα 
προκειμένου να χαρτογραφηθεί η ακριβής του κατανομή και να εντοπιστούν όλοι οι πληθυσμοί 
του είδους. Μέτρο 1a-7.
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F2 - Περίληψη προτεραιοτήτων για άλλους οικοτόπους και είδη που καλύπτουν οι 
οδηγίες  σχετικά  με  την  απαίτηση  μετρήσιμης  προόδου  στο  υπό-στόχο  φυσικό 
περιβάλλον σύμφωνα με την ΕΕ 2020 Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα (Οδηγίες 
για τους οικότοπους και την ορνιθοπανίδα) και για την διασφάλιση της καλής 
λειτουργίας του δικτύου Natura 2000 (SACs + SPAs).

Οικότοποι –
Δασικοί οικότοποι – Ο οικότοπος 92Α0 είναι από τους πλέον απειλούμενους οικοτόπους. 
Δέχεται έντονες πιέσεις από τις αλλαγές στις χρήσεις γης (εκχερσώσεις για γεωργική 
καλλιέργεια) και μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς λόγω των εντατικών αρδεύσεων και 
αποστραγγίσεων (Δημόπουλος κ.σ., 2012). Στις προτεραιότητες θα έπρεπε να ενταχθεί και η 
περιοδική παρακολούθηση των αλλαγών στις χρήσεις γης και η εντατικοποίηση της 
φύλαξης/προστασίας τους καθώς η κυρίαρχη απειλή είναι οι παράνομες ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Σημαντική είναι επίσης η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για την αξία των 
παρόχθιων δασών.   
Προτείνεται η συμπλήρωση της προτεραιότητας (α) η  προσαρμογή  της  δασικής 
διαχείρισης στις οικολογικές απαιτήσεις του κάθε οικοτόπου, λαμβάνοντας υπόψη την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Επίσης προτείνεται ως νέο μέτρο η περιοδική παρακολούθηση των αλλαγών στις χρήσεις γης, 
ιδιαιτέρως μέχρι να ολοκληρωθούν το δασολόγιο και κτηματολόγιο.

Ορνιθοπανίδα – Στην κατηγορία αυτή προτεραιοτήτων και μέτρων θα πρέπει οπωσδήποτε να 
αναφερθούν και τα υπόλοιπα είδη του Παραρτήματος Ι, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα είδη 
προτεραιότητας της ενότητας F1.

Ιχθυοπανίδα – η Alosa vistonica (θρίτσα) είναι πιθανώς εξαφανισμένο είδος από τη 
Βιστωνίδα. Επίσης αβέβαια θεωρείται η παρουσία του Acipenser stellatus (αστροξυρίχι). 
Συνεπώς θα προτείναμε ως προτεραιότητα την εκπόνηση προγράμματος αναζήτησης και 
έρευνας της χωρικής κατανομής και οικολογίας τους. Μέτρο 1a-7.
Το μέτρο προτεραιότητας «β) η διαχείριση της χρήσης του νερού» θα πρέπει να 
επαναδιατυπωθεί ώστε να προκύπτει σαφής η ανάγκη διατήρησης ικανής ποσότητας νερού στα 
συστήματα όπου εξαπλώνεται το είδος.  Νέο μέτρο για το κεφάλαιο G. 

Αμφίβια και ερπετά - Στις πιέσεις για τα αμφίβια πρέπει να προστεθεί ή να εξειδικευτεί η 
ρύπανση λόγω εντατικής γεωργικής δραστηριότητας και αγρο-χημικής ρύπανσης. Επίσης η 
κλιματική αλλαγή με τις επακόλουθες αυξημένες περιόδους ξηρασίας αποτελεί επιπλέον απειλή.
Να σημειωθεί επίσης η διαφορετική αξιολόγηση της κατάστασης κίνδυνου στο πλέον πρόσφατο 
Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ειδών ζώων της Ελλάδας (2009) για τα είδη Vipera ursinii
(VU στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη όπου γίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους 
νοτιοανατολικούς πληθυσμούς), Chamaeleo chamaeleon (EN στην Ελλάδα), Lacerta graeca
(VU στην Ελλάδα), Testudo graeca αλλά και Podarcis milensis (LC στην Ελλάδα αντί για VU)
Στις προτεραιότητες για τα είδη Triturus να εξεταστεί και 

 η ρύθμιση της εισαγωγής ειδών ψαριών στις υδατοσυλλογές που μπορεί να προκαλέσει 
σημαντική μείωση ή/και εξαφάνιση των τοπικών πληθυσμών. Σχετικό με το Μέτρο 1d-2.



6

 Γενικώς για τα αμφίβια το Μέτρο 2a-2 (Εκπόνηση ειδικών επιστημονικών μελετών για 
την εκτίμηση επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για τύπους 
οικοτόπων και είδη).

Στα ερπετά πρέπει να εξεταστεί ειδικότερα η μεσογειακή χελώνα Testudo hermanni, είδος του 
Παραρτήματος ΙΙ που επίσης αξιολογείται ως Τρωτό στο Κόκκινο Βιβλίο ενώ η Ελλάδα φιλοξενεί 
το μεγαλύτερο πληθυσμό μεσογειακών χελωνών διεθνώς, με συνέπεια τα μέτρα προστασίας στη 
χώρα να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη συνολική επιβίωση του είδους. 
Στα μέτρα προτεραιότητας να προστεθούν επίσης τα:

 Η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης των καλλιεργειών, χρήσης ζιζανιοκτόνων και 
ιδιαίτερα εντομοκτόνων καθώς και χρήσης βαριών αγροτικών μηχανημάτων –σημαντικό 
για τις χερσαίες χελώνες και σχετικό με την εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης 
γεωργικών οικοσυστημάτων (μέτρο ΧΩΡΙΣ κωδικό)

 Η αντιμετώπιση της δάσωσης των ορεινών αγρών και λιβαδιών. Θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσα από την εκπόνηση ειδικών σχεδίων βόσκησης (Mέτρο 1b-3) ή την 
οριοθέτηση και διαχείριση βοσκήσιμων γαιών (Mέτρο 1b-10).

Θηλαστικά - Στα μέτρα προτεραιότητας να προστεθούν επίσης τα:
 Για τον λύγκα: έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι υποπληθυσμοί του είδους και να 

εξακριβωθεί η ακριβής του κατανομή. Μέτρο 1a-7.
 Για το αγριόγιδο: Οριοθέτηση περιοχών (πχ καταφυγίων άγριας ζωής) λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις του είδους. Συνδέεται με το Μέτρο 1a-4, 1a-8. Επίσης 
σε συνδυασμό με την προώθηση του αειφόρου τουρισμού θα πρέπει να προβλεφθεί και 
κάποιο μέτρο σχετικό με την οργάνωση κι έλεγχος του τουρισμού περιπέτειας.

 Για το τσακάλι: Διατήρηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, κατάλληλων για το είδος 
αγρο-οικοσυστημάτων, με την επαναφορά πυκνών συστάδων βλάστησης σε επιλεγμένες 
περιοχές. Να σημειωθεί ότι είχαν προβλεφθεί αγροπεριβαλλοντικά μέτρα προς τη σωστή 
κατεύθυνση που όμως δεν εφαρμόστηκαν. Συνδέεται με το Μέτρο 1b-6

 Έλεγχος της αγροτικής οδοποιίας: Αποτροπή διάνοιξης νέων, σφράγιση υφιστάμενων 
παράνομων, διαρκής έλεγχος αναγκαίων υφιστάμενων, εξοπλισμός χρήσης μόνον από 
ειδικές ομάδες (μπάρες, λουκέτα, κάρτες...). Νέο μέτρο.

 Για τον αίγαγρο: Αντιμετώπιση του υβδριδισμού με ήμερα κατσίκια στα Λευκά Όρη.
Να σημειωθεί επίσης η διαφορετική αξιολόγηση της κατάστασης κίνδυνου στο πλέον πρόσφατο 
Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ειδών ζώων της Ελλάδας (2009) για τα είδη Lynx lynx (CR
στην Ελλάδα), (NT στην Ελλάδα), Canis aureus (EN στην Ελλάδα).

Επιπλέον ισχύουν οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν για την ενότητα F1. 

Γενικές προτεραιότητες για είδη πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης
Για την αποκατάσταση ειδών πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης να προστεθούν 
επίσης οι γενικές προτεραιότητες: 

 Επικαιροποίηση του Κόκκινου Βιβλίου καθώς έχουν ήδη συμπληρωθεί 5 χρόνια από την 
τελευταία αναθεώρηση και ο Ν. για τη Βιοποικιλότητα (N. 3937/2011, άρθ. 17(3)δ) ορίζει 
ότι πρέπει να επικαιροποιούνται ανά πενταετία. Να σημειωθεί ότι αν και η 
επικαιροποίηση του ΠΔ αναφέρεται ως προτεραιότητα δεν υπάρχει σχετικό Μέτρο στον 
Πίνακα G. 
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Συνολικά για όλα τα είδη πανίδας και χλωρίδας καθώς και για τύπους οικοτόπων, θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν συστηματικά  τα αποτελέσματα προγραμμάτων LIFE που έχουν ήδη υλοποιηθεί. 

F.3  Στρατηγικές προτεραιότητες σε σχέση με επενδύσεις στη Natura 2000 
σχετιζόμενες με πράσινο  τουρισμό  και  θέσεις  εργασίας,  προς  ενίσχυση  του  
μετριασμού  της  κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή ή άλλων 
ωφελειών για τα οικοσυστήματα, όπως έρευνα,  εκπαίδευση,  επιμόρφωση  
ευαισθητοποίηση  και  προώθηση  των  συνεργασιών (και διασυνοριακών) 
συνδεδεμένων με την διαχείριση του δικτύου Natura 2000.
Στη θεματική ενότητα 3 για την κλιματική αλλαγή θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί επιπλέον της 
«έρευνας των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή σε είδη και οικότοπους με ιδιαίτερη 
έμφαση στις παράκτιες  και θαλάσσιες περιοχές» να προβλεφθεί η αξιολόγηση και διατύπωση 
μέτρων προσαρμογής των ειδών και των οικοτόπων στην κλιματική αλλαγή. Αν και οι δράσεις 
μετριασμού είναι διεθνούς εμβέλειας και σημασίας είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι 
δράσεις προσαρμογής σχεδιάζονται και διαφοροποιούνται ως προς την αναγκαιότητα και την 
ένταση σε τοπικό επίπεδο. 

G. Περιγραφή των κυρίων μέτρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων
Θεωρούμε αναγκαία και προτείνουμε την επενεξέταση των πινάκων του κεφαλαίου G ώστε να 
γίνουν σαφείς και να ενισχυθούν οι συνδέσεις μεταξύ οικοτόπων και ειδών. Ενδεικτικά και όχι 
κατά προτεραιότητα ή εξαντλητικά αναφέρουμε:
Το μέτρο 1a-3 «Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης/ Διαχείρισης» δεν μπορεί να αφορά μόνο 
είδη χαρακτηρισμού ΖΕΠ και περιοχές ΖΕΠ, αλλά και πολλά ακόμα είδη και βέβαια και τις 
περιοχές ΕΖΔ και ΤΚΣ.

Το μέτρο 1a-4 «Προσδιορισμός προτύπων και καλών πρακτικών για κατηγορίες μέτρων 
αντιστάθμισης σε μεγάλα έργα υποδομής» δεν μπορεί να αφορά μόνο την ορνιθοπανίδα αλλά 
και άλλα είδη (π.χ. θηλαστικά, ερπετά, κοκ).

Το μέτρο 1a-5 «Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας σε ότι αφορά σε έργα και δραστηριότητες 
που δύνανται να προκαλέσουν όχληση με σημαντικές επιπτώσεις στα είδη χαρακτηρισμού  » δεν 
μπορεί να αφορά μόνο υγροτοπικά είδη ορνιθοπανίδας αλλά και άλλα είδη (π.χ. μεγάλα 
αρπακτικά, μεγάλα θηλαστικά και νυχτερίδες).

Το μέτρο 1a-17 – «Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων» αφορά 
εξίσου σημαντικά τα μεγάλα αρπακτικά, και όπως προαναφέρθηκε τα μέτρα δεν πρέπει να 
περιορίζονται εντός ΖΕΠ. Αποτελεί μία οριζόντια εθνική προτεραιότητα. 

Το μέτρο 1a-18 – «Ανάπτυξη και εγκατάσταση εθνικού συστήματος παρακολούθησης της 
βιοποικιλότητας» δεν αφορά μόνο τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αλλά γενικότερα την 
εξάπλωση των οικότοπων και ειδών προτεραιότητας.

Το Μέτρο 1b-2 - Σχέδια Διαχείρισης δασών (με ενσωμάτωση μέτρων υπέρ της βιοποικιλότητας) 
δεν αφορά μόνο δασικούς οικοτόπους καθώς πρέπει να λάβει υπόψη πιέσεις και μέτρα 
διατήρησης για (ενδεικτικά) μεγάλα θηλαστικά, κλπ. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουν τους 
υπόψη και την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 
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Το Μέτρο 1b-2 – «Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης βόσκησης» αφορά επίσης και πολλά 
μη αγροτικά είδη χλωρίδας που απειλούνται από τη βόσκηση. 

Το Μέτρο χωρίς κωδικό – «Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης γεωργικών 
οικοσυστημάτων» στις περιοχές N2000 με γεωργική δραστηριότητα αφορά επίσης και χερσαίες 
χελώνες 

Το Μέτρο 1b-15 «Μέτρα και έργα διαχείρισης ειδών ασπονδύλων για τη διατήρηση κατάλληλων 
κλιματικών και υδρολογικών συνθηκών στους χώρους διαθέρισης» χρειάζεται επαναδιατύπωση 
καθώς η διαχείριση ασπονδύλων δενμπορεί να εξασφαλίσει τη διατήρηση κατάλληλων 
κλιματικών συνθηκών. Επιπλέον οι κλιματικές συνθήκες δεν μπορούν να διαχειριστούν σε μια 
περιοχή αλλά μάλλον να προβλεφθούν δράσεις προσαρμογής. 

Το Μέτρο 1c-1 «Μελέτη (ες) αξιολόγησης, οριοθέτησης και διαχείρισης νέων περιοχών για την 
συμπλήρωση του θαλάσσιου Δικτύου Natura 2000 (ΖΕΔ και ΖΕΠ)» αφορά επίσης κητώδη και 
θαλασσοπούλια.

Το Μέτρο 1d-2 περί ξενικών και εισβολικών ειδών αφορά και στην ιχθυοπανίδα.

Το Μέτρο 1d-13 – «Μέτρα αντιρρύπανσης και  αποκατάστασης ρυπασμένων – υποβαθμισμένων 
περιοχών υγροτόπων» αφορά και στην ιχθυοπανίδα. 

Πηγές χρηματοδότησης:
Σε όλα τα μέτρα του κωδικού δράσης προτεραιότητας 5, αλλά και σε πολλές άλλες κατηγορίες 
πρέπει να προστεθεί ως πιθανή χρηματοδοτική πηγή το χρηματοδοτικό μέσο LIFE. 
Επίσης σε πολλές δράσεις, ενώ εντοπίζεται η δυνατότητα στο πρόγραμμα ΥΠΕΠΕΡΑΑ, δεν 
αναφέρεται σε αντίστοιχη λεπτομέρεια άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που θα ήταν ιδιαίτερα 
σκόπιμο για την εκπλήρωση των στόχων του ΠΔΠ, ειδικά καθώς εκπονείται σε τόσο 
καθυστερημένο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου και τα 
σχέδια των επιχειρησιακών προγραμμάτων έχουν ήδη καταρτιστεί. 
Αντίστοιχα η αναφορά σε εθνικούς πόρους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη παρόλο που είναι 
κρίσιμοι για τη συνέχεια και τη συνέπεια των δράσεων. 
Δεν είναι σαφές γιατί η χρηματοδότηση των περισσότερων μέτρων προτεραιότητας για τους 
θαλάσσιους και παράκτιους οικότοπους και είδη της Natura 2000 (G.1.c) περιορίζεται μόνο στο 
ΕΤΘΑ και όχι για παράδειγμα και σε πόρους του ΕΤΠΑ που αξιοποιούνται μέσα από τα τομεακά 
και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ή το χρηματοδοτικό μέσο LIFE. Αντίστοιχα 
μπορεί να ειπωθεί και σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που αναφέρονται στους πίνακες 
G.2.a και G.2.b.

Παράρτημα Δ: Στους πίνακες του παραρτήματος Δ για τα Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη 
(Critically endangered) χρησιμοποιείται η συντομογραφία CE. Η διεθνώς καθιερωμένη είναι 
CR. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιόλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό 
περιβάλλον, WWF Ελλάς, i.christopoulou@wwf.gr, 201-3314893


