ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 έχει
προθεσμία υποβολής την 31η Ιουλίου 2019.
Η εκπόνηση της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο αναφοράς 2013-2018, βασίσθηκε στο
προσχέδιο που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των
μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην
Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», βάσει σχετικών παραδοτέων του επιμέρους
θεματικού έργου εποπτείας που υλοποιήθηκε την ίδια περίοδο (2014-2015). Το εν λόγω προσχέδιο της
έκθεσης εκπονήθηκε στην ισχύουσα μορφή για την περίοδο αναφοράς 2008-2012 και ενσωμάτωνε
μερικώς τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίων που εκπονήθηκαν το 2015 από τους Φορείς Διαχείρισης
ή τους αναδόχους αυτών, λόγω των διαφορετικών χρόνων υλοποίησης των ανωτέρω επιμέρους έργων.
Η ισχύουσα μορφή (format) της έκθεσης για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 παρουσιάζει σημαντικές
διαφορές με τη μορφή στην οποία εκπονήθηκε το ανωτέρω προσχέδιο, οι οποίες συνοπτικά, αφορούν
είτε στην εισαγωγή νέων ενοτήτων/πεδίων, είτε σε νέα προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση,
διαχείριση ή ανάλυση της πληροφορίας υφιστάμενων ενοτήτων/πεδίων. Ενδεικτικά, από τις πλέον
σημαντικές αλλαγές στη νέα μορφή της έκθεσης αποτελούν:


η εισαγωγή πρόσθετης ενότητας πληροφοριών αποκλειστικά για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ
της Οδηγίας 209/147/ΕΚ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο θήρας στα κράτη μέλη,



η αλλαγή προσέγγισης στο αντικείμενο των πιέσεων και απειλών.

Ορισμένες από τις ελλείψεις του προσχεδίου σε σχέση με τη νέα μορφή της έκθεσης για την περίοδο
2013-2018, αντιμετωπίσθηκαν κατά το δυνατόν και σε συνεργασία με τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών του
ΥΠΕΝ.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρήχθη το σχέδιο της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο 20132018, το οποίο τίθεται υπόψη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας προς δημόσια διαβούλευση.
Επισημαίνεται ότι η απόδοση (μεταφορά και προσαρμογή) του όγκου της πληροφορίας, από το
προσχέδιο στη νέα απαιτούμενη μορφή της έκθεσης, έγινε στη βάση ορισμένων παραδοχών και
μεθοδολογικών προσεγγίσεων οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια. Το σύνολο των οδηγιών και των
εργαλείων της ΕΕ για την εκπόνηση της έκθεσης είναι αναρτημένα στην Πύλη Αναφοράς του άρθρου 12
(http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12).

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Όπου Year or Period καταχωρήθηκε 2015 [Enter the year (e.g. 2015) or period (e.g. 2013–2017) when the
distribution/population etc. was last determined]. Το έτος 2015 αντιστοιχεί στην τελευταία φάση της
εποπτείας στην Ελλάδα1.
Όπου Short-term trend period καταχωρήθηκε 2007-2018 [The short-term trend should be evaluated over
a period of 12 years (two reporting cycles). For the 2013–2018 reports, this means the period is 2007–2018
or a period as close as possible to this].
Όπου Long-term trend period καταχωρήθηκε 1980-2018 [The ideal period for reporting long-term trends
is from c.1980 (when the Birds Directive was adopted/entered into force) until c.2018].
Όπου Type of estimate καταχωρήθηκε Best estimate [The best available single figure or interval]. Σε
κάποιες περιπτώσεις, για τις οποίες παρέχεται εξήγηση σε αντίστοιχο πεδίο, μπορεί να χρησιμοποιείται
διαφορετική επιλογή.
Όπου Change and reason for change in surface area/population size etc. καταχωρήθηκε a-there is no
change, όταν δεν υπήρχε αλλαγή ούτε στον αριθμό ούτε στην τάση από την προηγούμενη Έκθεση. Σε
περίπτωση που, από την προηγούμενη Έκθεση στο προσχέδιο της, άλλαξε κάτι από τα δύο, επιλέχθηκε
το c-improved knowledge/more accurate data ή και το d-use of a different method, εκτός και αν ο ειδικός
είχε υποδείξει κάτι διαφορετικό.
Πιέσεις και απειλές. Στη νέα μορφή της έκθεσης (νέο εργαλείο) επιτρέπεται η καταχώριση μόνο 10
πιέσεων και 10 απειλών (αντί για 20 χωρίς διάκριση P and T που ίσχυε στο προσχέδιο) και μόνο με
ένδειξη έντασης Η και Μ (δηλαδή στη νέα μορφή της έκθεσης δεν επιτρέπεται να καταχωρηθούν
πιέσεις/απειλές χαμηλής έντασης – L). Επιπροσθέτως, η ΕΕ έχει συντάξει νέο κατάλογο
πιέσεων/απειλών, με διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης. Στον εν λόγω κατάλογο υπάρχουν
αντιστοιχίσεις με τις πιέσεις/απειλές του παλαιού καταλόγου, αλλά όχι για όλες τις πιέσεις/απειλές και
όχι πάντα «ισχυρές» αντιστοιχίσεις.
Συνεπώς, με βάση τις ανωτέρω διαφορές, στη νέα μορφή της έκθεσης έχουν μεταφερθεί ω:
α) όσες πιέσεις/απειλές είχαν τον χαρακτηρισμό Η ή Μ (μέχρι 10 στον αριθμό αν υπήρχαν
καταγεγραμμένες περισσότερες)
β) οι πιέσεις/απειλές όπως κωδικοποιούνται και αναφέρονται στον νέο κατάλογο σε αντιστοίχιση με
τις αναφερόμενες στο προσχέδιο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην επιτυχή υποβολή της έκθεσης!

1

Εξαίρεση αποτελούν τα έντυπα ειδών που προστέθηκαν φέτος στον κατάλογο της Ελλάδας και τα οποία
συμπληρώθηκαν από ειδικούς με πρόσφατη πληροφορία.

Επισημάνσεις:
1. Τα έντυπα και οι χάρτες* για τα ακόλουθα είδη θα αναρτώνται προς διαβούλευση σταδιακά,
τις επόμενες ημέρες (με έντονα γράμματα σημειώνονται αυτά που δεν περιλαμβάνονται στο
προσχέδιο της έκθεσης):
A001 Gavia stellata W
Α695 Hydrobates pelagicus melitensis Β
Α115 Phasianus colchicus (non-native population)
A127 Grus grus P
A142 Vanellus vanellus W
A154 Gallinago media P
Α157 Limosa lapponica W
A170 Phalaropus lobatus P
A222 Asio flammeus B
A321 Ficedula albicollis P
A742 Corvus corone cornix B
A730 Numenius arquata arquata W
A164 Tringa nebularia P
A165 Tringa ochropus P
A614 Larus fuscus intermedius W
A725-A Tetrax tetrax tetrax W
Α621 Passer italiae B
*για κάποια από τα εν λόγω είδη, η γεωγραφική πληροφορία είναι ήδη διαθέσιμη στον σχετικό φάκελο.
2.

Τα στοιχεία για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ είναι υπό επεξεργασία και θα τεθούν προς διαβούλευση
τις επόμενες ημέρες

