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ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 

Lilium chalcedonicum  



ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
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•GR1420004 Περιοχή Κάρλας 
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου έκτασης 43435.5000 Ηα. Η 
περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας (SCI) 

•GR1430001 Περιοχή Όρος Πήλιο και 
Παράκτια θαλάσσια ζώνη έκτασης 
31.112,16Ηα.Η περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζεται ως Τόπος Κοινοτικής 
Σημασίας (SCI) 

•GR1420003 Περιοχή Αισθητικό Δάσος  
Όσσας έκτασης 1025,3Ηα. (ταυτίζεται με 
την GR1420007)Η περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζεται ως Τόπος Κοινοτικής 
Σημασίας (SCI) 

 

 



Τι υλοποιούμε 
1ο Υποέργο:Πρόγραμμα για τη προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Υλοποιείται από το προσωπικό του Φορέα 

Περιλαμβάνει : 
• Άξονας 1: Περιβαλλοντική παρακολούθηση  

• Άξονας 2: Φύλαξη – Επόπτευση  

• Άξονας 3: Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  

• Άξονας 4:Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων 
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Τι υλοποιούμε 
• Άξονας 1: Περιβαλλοντική παρακολούθηση  

– Παρακολούθηση σημαντικών ειδών πανίδας 

• Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας 

• Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας 

– Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων 

– Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων  

• Άξονας 2: Φύλαξη – Επόπτευση  
– 4 φύλακες 

– 4 ζώνες φύλαξης 

– Μηνιαίο πρόγραμμα φύλαξης  
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Τι υλοποιούμε 
• Άξονας 3: Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  

– Υλικό ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης  

– Δράσεις δημοσιότητας  

– Σχεδιασμός και παραγωγή προγράμματος περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης  

– Διοργάνωση τριών (3) συνεδρίων  

• Άξονας 4:Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων 
– Γραμματιακή στήριξη 

– Προετοιμασία προκηρύξεων 

– Διαχείριση προγράμματος 
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ειδικότερα 
Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος 
στην Ελλάδα (περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και εθνικός χώρος) 
πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/EOK και 2009/147/EE (η γνωστή ως 
σήμερα 79/409/ΕΟΚ).  

– Έχει υλοποιηθεί και κατατεθεί η Α ΦΑΣΗ για τη παρακολούθηση των ειδών 
και οικοτόπων, που περιλαμβάνει: 

• Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  

• Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ 

• Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 

• Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

• Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

• Ζ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

• Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

• Θ. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ 
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Ορνιθοπανίδα 

Β΄ ΦΑΣΗ : Εργασίες Πεδίου 

• Χρονοσειρές απο 5/2010 έως σήμερα σε 
15ήμερη βάση 

• Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 
2011,2012,2013 

• Καταγραφές αποικιών κορμοράνων 
Phalacrocorax carbo 2012, 2013 (CorMan) 

• Καταγραφές πελεκάνων 2012, 2013 
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Ορνιθοπανίδα 

26/11/2013 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 8 

Καταγραφές 

• 175 είδη πτηνών 

• 125 μεταναστευτικά 

• 53διαχειμάζοντα 

• Ενδημούν 50είδη 

• Δύο σημαντικές αποικίες  
– Αργυροπελεκάνων (τελευτάια καταμέτρηση 302) 

πουλιά) 

– Γελογλάρονο ( 250 πουλιά) 

 



Ενδεικτικές κατανομές 
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μεθοδολογία 
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Οι βασικές μέθοδοι καταγραφής των ειδών περιγράφονται παρακάτω: 
 
• Άμεση καταμέτρηση:  
• Χαρτογράφηση επικρατειών (Territory mapping).  
• Μετρήσεις σε ευθείες γραμμές (Line transect):  
• Σημειακές μετρήσεις (Point transect):  
• Playback counts: για δασόβια (Σαίνη) 
• Με κράχτες ή σκύλους (για το ορτύκι). 
 
  



Ενδιαιτήματα προτεραιότητας /Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) 
Παράρτημα Ι 

«Παρακολούθηση – Αξιολόγηση με βάση τα τυπικά είδη ανά τύπο 
οικοτόπου» 

26/11/2013 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 11 

6110* Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες 

6220*Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-
Brachypodietea 

9180*Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion 

18 τύποι οικοτόπων από τη μελέτη του 2001 



Τυπικά είδη που πρέπει να αξιολογηθούν ανά 
οικότοπο εκτός των θαλάσσιων 

6110:Ετήσια ή σαρκώδη φυτά της Ένωσης: «Alysso alyssoides - Sedion albi» Φυτωκοινωνία: «Sedum album - Sedum caespitosum – comm»  
 

 
 
 

 

26/11/2013 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 12 

Poa timoleontis Festuca sp.,  Muscari botryoides 

Sedum urvillei Ornithogalum sp 
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9180 : Δάση σε πλαγίες, λιθώνές ή χαράδρες με Tilio – Acerion 

 
 
 

 

 
 

 

6220 : Μέσο - και θέρμο - Μεσογειακοί ξηρόφιλοι, ως επί το πλείστον αραιοί (ανοικτοί) λειμώνες Ένωσης: «Thero – 
Brachypodion» Φυτωκοινωνία: «Bromus squarrosus - Leontodon cichoriaceus - comm. »  

 
 

 
 

 

Centaurea grisebachii Convolvulus cantabrica Tuberaria guttata Jurinea mollis 

Tilia platyphyllos Hedera helix Tilia tomentosa Quercus frainetto 

Acer pseudoplatanus Aesulus hippocastanum Dactylis glomerata Brachypodium sylvaticum 



Μεθοδολογία 

Πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων πεδίου με σκοπό την 
αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των τύπων οικοτόπων  
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Παράμετροι αξιολόγησης βαθμού διατήρησης 
Τύπων Οικοτόπων (Τ.Ο) 

 Τυπικά είδη 
 

 Εξειδικευμένες δομές και λειτουργίες  
 
 Αρνητικές επιδράσεις (πιέσεις και απειλές) 

 
 Προοπτικές διατήρησης της δομής & των λειτουργιών του Τ.Ο. 
• Οι προοπτικές διατήρησης καθορίζονται από τις απειλές-πιέσεις και από τις τάσεις των τριών πρώτων 

παραμέτρων.  
 

 Αξιολόγηση βαθμού διατήρησης  
• Η αξιολόγηση όλων των αναφερόμενων παραμέτρων αποτελούν τη βάση για τη συνολική αξιολόγηση της 

κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο. 
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Τυπικά είδη 

• Για κάθε φυτικό taxon που έχει οριστεί ως τυπικό καταγράφονται: 
▫ η παρουσία του 
▫ η σχετική αφθονία του (κλίμακα AFOR) 

Η κλίμακα AFOR είναι σχεδιασμένη για την εκτίμηση της κάλυψης της 
χερσαίας βλάστησης και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης της 
αφθονίας των ειδών με ημι-ποσοτικό ή ποιοτικό τρόπο 
A =Άφθονο 
F = Συχνό 
O = Ευκαιριακό 
R = Σπάνιο 

▫ η ζωτικότητά του  
1: καχεκτικά φυτά που δεν συμπληρώνουν τον κύκλο ζωής τους ή δενδρώδη ή 
θαμνώδη είδη που απαντώνται μόνο με τη μορφή ποών,  
2: καχεκτικά φυτά, με λίγα άνθη και σπέρματα ή δενδρώδη είδη που απαντώνται μόνο 
ως θάμνοι,  
3: φυτά με κανονική ή υψηλή ζωτικότητα.  
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Εξειδικευμένες δομές και λειτουργίες 

• Δομές (structures): θεωρούνται τα φυσικά συστατικά ενός Τ.Ο. και συχνά 
συγκροτούνται από τα είδη, όπως π.χ. δένδρα και θάμνοι σε ένα δάσος και από 
την άλλη σχετίζονται με την ύπαρξη ενός τύπου οικοτόπου.  

 

 

• Λειτουργίες (functions): οικολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 
σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίμακες, ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των 
τύπων οικοτόπων, ενώ συχνά συνδέονται και με τις οικοσυστημικές παροχές. 
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Αξιολόγηση βαθμού διατήρησης δομής και 
λειτουργιών 

• Προκύπτει από το συνδυασμό των παραμέτρων Τυπικά Είδη (Ι) και Δομές και Λειτουργίες (ΙΙ) 
του Τ.Ο, όπως αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Αξιολόγησης βαθμού διατήρησης τύπου 
οικοτόπου. 

• Με βάση επιλεγμένα στοιχεία δομών και λειτουργιών και την κατάσταση διατήρησης του 
συνόλου των τυπικών ειδών στις επιμέρους θέσεις δειγματοληψίας του κάθε τύπου 
οικοτόπου προκύπτει η κατάσταση ως προς τις δομές και τις λειτουργίες που μπορεί να είναι: 

▫ FV (Ικανοποιητική) τόσο η παράμετρος Τυπικά Είδη (Ι) όσο και η παράμετρος Δομή και 
Λειτουργίες (ΙΙ) βρίσκονται σε Ικανοποιητική Κατάσταση 

▫ U1 (Μη ικανοποιητική – Ανεπαρκής) τουλάχιστον μια από τις δύο παραμέτρους (Τυπικά 
Είδη-Ι ή Δομή και Λειτουργίες- ΙΙ) βρίσκονται σε Μη Ικανοποιητική-Ανεπαρκή Κατάσταση 
(U1) και καμιά παράμετρος δεν είναι Μη Ικανοποιητική-Κακή (U2) 

▫ U2 (Μη ικανοποιητική – Κακή) τουλάχιστον μια από τις δύο παραμέτρους (Τυπικά Είδη-Ι ή 
Δομή και Λειτουργίες- ΙΙ) βρίσκονται σε Μη Ικανοποιητική-Κακή Κατάσταση (U2)  

▫ XX (Άγνωστη) μια από τις δύο παραμέτρους (Τυπικά Είδη-Ι ή Δομή και Λειτουργίες- ΙΙ) 
βρίσκονται σε Ικανοποιητική Κατάσταση (FV) και η άλλη είναι XX ή και οι δύο παράμετροι 
είναι XX. 

 



Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας πέραν των Τυπικών 
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Κατάλογος ειδών 
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POPULATION: common (C), rare (R) or very rare (V). In the absence of any population data indicate 
it as being present (P). 
MOTIVATION : A. National Red Data list, B. Endemics, C. International Conventions (incl. Bern, Bonn 
and Biodiversity), D. Other reasons 



26/11/2013 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε 20 

Campanula thessala  
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Viola athois 
Λεπτομερή κατανομή 

Όρος Όσσα 
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Ασυνέχεια 

Sideritis scardica 
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Campanula incurva  
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Ειδικές περιπτώσεις  
Είδη που αναπαράγονται και βλαστικά 

Φυτό πολυετές ποσκεφαλόμορφο σχηματίζει 
συστάδες με ρόδακες, βλαστική 
αναπαραγωγή με ριζώματα 

1. Αριθμός συστάδων μη επικαλυπτόμενες 

Androsace villosa 

2. Αριθμός καρποφόρων / ανθοφόρων βλαστών 

Allium heldreichii 

Φυτό πολυετές (γεώφυτο) σχηματίζει κόνδιλους  
από όπου προκύπτουν ανθοφόροι βλαστοί 
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• Τμήματα της παρουσίασης έχουν προέρθει 
από το Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα 
επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και 
τύπων οικοτόπων «Ενιαία προσέγγιση στη 
μεθοδολογία συγκέντρωσης δεδομένων στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ & 79/409/ΕΟΚ» και ειδικότερα 
από υλικό της Ομάδας  Οικοτόπων & Ομάδας  
Χλωρίδας. 

• Έχει επίσης συμπληρωθεί το φωτογραφικό 
υλικό με φωτογραφίες από το διαδίκτυο.  
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Viola rausii 
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