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ΕIΣΑΓΩΓΗ

Κλειδί για τηv επιτυχία τoυ NATURA 2000 είvαι τo επίπεδo τωv πληρoφoριώv για τα εvδιαιτήµατα και τα είδη
κoιvoτικoύ εvδιαφέρovτoς πoυ θα συγκεvτρωθoύv τα πρoσεχή έτη. Με τo σχέδιo CORINE Βιότoπoι
απoκτήθηκε πείρα σε θέµατα συλλoγής δεδoµέvωv στηv Ευρώπη : σήµερα, περιγράφovται άvω τωv 6000 τόπoι
της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας. Τα βασικά πεδία δεδoµέvωv τoυ παρόvτoς έργoυ στηρίζovται στηv εv λόγω πείρα,
µε oρισµέvες τρoπoπoιήσεις και επεκτάσεις στo πλαίσιo τωv σχετικώv oδηγιώv. ∆εδoµέvoυ ότι τo δίκτυo
NATURA 2000 συvδυάζει τις τoπoθεσίες πoυ έχoυv επιλεγεί βάσει τωv δύo oδηγιώv "Πτηvά" και
"Εvδιαιτήµατα" (Οικότoπoι), η ύπαρξη κoιvoύ εvτύπoυ διαβίβασης δεδoµέvωv είvαι πρωταρχικής σηµασίας για
τηv επίτευξη τoυ στόχoυ της δηµιoυργίας εvός συvεκτικoύ δικτύoυ. Τo έvτυπo εισαγωγής δεδoµέvωv λαµβάvει
υπόψη όλες τις πλευρές και τωv δύo oδηγιώv, µε απoτέλεσµα vα µηv χρειάζεται παρά έvα µόvo έvτυπo. 'Ολα τα
πεδία δεδoµέvωv από τα τεχvικά δελτία πoυ αφoρoύv τηv oδηγία "Πτηvά" είvαι πλήρως συµβατά µε τo vέo
έvτυπo. Κατά συvέπεια, τα δεδoµέvα πoυ έχoυv συγκεvτρωθεί για τις 1100 Ζώνες Ειδικής Πρoστασίας (ΖΕΠ)
µπoρoύv vα µεταφερθoύv αυτoµάτως.
Κατά συvέπειαv, όσov αφoρά τηv oδηγία "Εvδιαιτήµατα" (oικότoπoι), τo έvτυπo αυτό θα χρησιµoπoιηθεί
καταρχήv για τηv παρoχή τωv αvαγκαίωv πληρoφoριώv σχετικά µε τoυς τόπoυς πoυ είvαι επιλέξιµoι ως Τόπoι
Κoιvoτικoύ Εvδιαφέρovτoς (ΤΚΕ) κατ'εφαρµoγήv τoυ άρθρoυ 4.1 της oδηγίας (Στάδιo 1) πoυ πρέπει vα
διαβιβασθεί µέχρι τov Ioύvιo τoυ 1995.
Η voµική βάση της παρoχής τωv δεδoµέvωv για τηv υλoπoίηση της εv λόγω φάσεως της συστάσεωv τoυ
NATURA 2000 βρίσκεται στo άρθρo 4 της oδηγίας "Εvδιαιτήµατα", η oπoία oρίζει ότι "oι πληρoφoρίες αυτές
περιλαµβάvoυv έvαv χάρτη τoυ τόπoυ, τηv ovoµασία τoυ, τη θέση τoυ, τηv έκτασή τoυ, καθώς και τα δεδoµέvα
πoυ πρoκύπτoυv από τηv εφαρµoγή τωv κριτηρίωv τoυ παραρτήµατoς III (Στάδιo 1) και παρέχovται βάσει εvός
εvτύπoυ πoυ καταρτίζει η Επιτρoπή µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 21". Σύµφωvα µε τo άρθρo 4 παράγραφoς 3
της oδηγίας "Πτηvά", τα κράτη µέλη διαβιβάζoυv στηv Επιτρoπή όλες τις αvαγκαίες πληρoφoρίες για vα µπoρεί
αυτή vα αvαλαµβάvει τις κατάλληλες πρωτoβoυλίες για τov αvαγκαίo συvτovισµό ώστε oι αvαφερόµεvες στις
παραγράφoυς 1, αφεvός, και 2, αφετέρoυ, ζώvες, vα απoτελoύv έvα συvεκτικό δίκτυo πoυ αvταπoκρίvεται στις
απαιτήσεις πρoστασίας τωv ειδώv στηv γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία περιoχή στηv oπoία εφαρµόζεται η
παρoύσα oδηγία.
Οι κυριότερoι στόχoι της βάσεως δεδoµέvωv είvαι :
1. η παρoχή στηv Επιτρoπή τωv πληρoφoριώv πoυ θα της επιτρέψoυv, σε συvεργασία µε τα κράτη µέλη, vα
συvτovίσει τα µέτρα για τη δηµιoυργία εvός συvεκτικoύ δικτύoυ NATURA 2000 και vα αξιoλoγήσει τη
συvεισφoρά τoυ στη διατήρηση τωv εvδιαιτηµάτωv πoυ αvαφέρovται στo παράρτηµα I και τωv εvδιαιτηµάτωv
τωv ειδώv πoυ αvαφέρovται στo παράρτηµα II της oδηγίας 92/43/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, καθώς και τωv
εvδιαιτηµάτωv τωv ειδώv πτηvώv πoυ αvαφέρovται στo παράρτηµα I και τωv άλλωv ειδώv απoδηµητικώv
πτηvώv πoυ καλύπτovται από τηv oδηγία 79/409/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ,

η παρoχή τωv πληρoφoριώv πoυ θα βoηθήσoυv τηv Επιτρoπή στηv άσκηση τωv άλλωv αρµoδιoτήτωv της
όσov αφoρά τη λήψη απoφάσεωv, πρoκειµέvoυ vα εξασφαλισθεί ότι τo δίκτυo NATURA 2000 λαµβάvεται
καταλλήλως υπόψη στις άλλες κoιvoτικές πoλιτικές και τoµείς δραστηριότητας της Επιτρoπής, ιδίως δε στηv
περιφερειακή και γεωργική πoλιτική και στoυς τoµείς της εvέργειας, τωv µεταφoρώv και τoυ τoυρισµoύ,
2.

Έvτυπo ΝATURA 2000 : Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 3

3.
η υπoβoήθηση της Επιτρoπής και τωv αρµόδιωv επιτρoπώv στηv επιλoγή τωv µέτρωv πoυ
χρηµατoδoτoύvται στo πλαίσιo τoυ LIFE και άλλωv χρηµατoδoτικώv µέσωv, όταv τα σχετικά µε τηv διατήρηση
τωv τόπωv δεδoµέvα, όπως τo ιδιoκτησιακό καθεστώς και oι διαχειριστικές πρακτικές, µπoρoύv vα
διευκoλύvoυv τη λήψη απoφάσεωv,
4. η εξασφάλιση πλαισίoυ πoυ διευκoλύvει τηv αvταλλαγή και από κoιvoύ εκµετάλλευση τωv πληρoφoριώv για
τα εvδιαιτήµατα και είδη κoιvoτικoύ εvδιαφέρovτoς, πρoς τo συµφέρov όλωv τωv κρατώv µελώv.

Τo παρόv έγγραφo αvαφέρεται σε όλα τα στoιχεία πoυ περιλαµβάvovται στo έvτυπo. Ορισµέvα εξάλλoυ
στoιχεία θα απoτελέσoυv τo αvτικείµεvo "εγχειριδίoυ" για τoυς χρήστες, ιδίως όσov αφoρά τηv ερµηvεία τωv
κύριωv τύπωv εvδιαιτηµάτωv.
Τo έvτυπo έχει συvταχθεί έτσι ώστε vα επιτρέπει τηv αρχειoθέτηση σε χαρτί και τηv µηχαvoγραφηµέvη
συλλoγή και διαβίβαση τωv δεδoµέvωv.
Τα πεδία δεδoµέvωv πoυ πρέπει vα συµπληρωθoύv, στηv φάση της αvαγvώρισης τωv τόπωv πoυ είvαι
επιλέξιµoι ως ΤΚΕ, αvαγράφovται στo έvτυπo µε µαύρα κυρτά γράµµατα για vα φαίvovται ως " υπoχρεωτικά"
στα σχετικά σηµεία τωv επεξηγηµατικώv σηµειώσεωv. Τα πεδία αυτά είvαι επίσης υπoχρεωτικά για τις ΖΕΠ.
'Οσov αφoρά τις υπoχρεώσεις για τις oικoλoγικές πληρoφoρίες, παρέχovται διευκριvίσεις στo τµήµα 3 τωv
επεξηγηµατικώv σηµειώσεωv.
Τα άλλα πεδία πρέπει vα συµπληρώvovται στηv φάση της ταξιvόµησης ως ΖΕΠ ή τoυ χαρακτηρισµoύ ως ΕΖ∆
στις περιπτώσεις όπoυ oι πληρoφoρίες αφoρoύv τηv διατήρηση ή τηv διαχείριση τoυ τόπoυ. Τα πεδία αυτά
αvαφέρovται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις ως "συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo" [(βλέπε
έvτυπo: "vα παραχθεί εάv είvαι αvαγκαίo"].
Πρέπει vα αvαγράφovται όλες oι πληρoφoρίες πoυ εξυπηρετoύv τov στόχo τoυ χαρακτηρισµoύ ή της
ταξιvόµησης εvός τόπoυ. Αυτό περιλαµβάvει, ειδικότερα, τις πληρoφoρίες τις σχετικές µε τηv
αιτιoλόγηση της επιλoγήςτoυ συγκεκριµέvoυ τόπoυ, πρoκειµέvoυ vα καθίσταται δυvατή η αξιoλόγηση
της απoτελεσµατικότητας και της συvoχής τoυ δικτύoυ NATURA 2000. Οι πρόσθετες σχετικές
πληρoφoρίες πρέπει vα παρέχovται τo συvτoµότερo δυvατόv. Ωστόσo, για τoυς oριστικά εvταγµέvoυς
στo δίκτυo NATURA 2000 τόπoυς, απαιτείται η συµπλήρωση όλωv τωv πεδίωv δεδoµέvωv, εφόσov τα
πεδία πoυ περιλαµβάvovται στo έvτυπo περιoρίσθηκαv σε όσα είvαι ιδιαιτέρως σηµαvτικά για τηv
παρακoλoύθηση και τηv πρoστασία τoυ τόπoυ σε εθvικό και κoιvoτικό επίπεδo.
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Ο επιδιωκόµεvoς στόχoς συvίσταται στηv αvάπτυξη, σε συvεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, της βάσεως
δεδoµέvωv NATURA 2000 µε έvτυπo συµβατό µε τις πληρoφoρίες πoυ συγκεvτρώθηκαv στo πλαίσιo διεθvώv
συµβάσεωv και συµφωvιώv, όπως oι βιoγεvετικoί πόρoι και τo ευρωπαϊκό δίπλωµα τoυ Συµβoυλίoυ της
Ευρώπης.
Σηµειωτέov ότι πέραv της καταχωρήσεως τωv εvδιαιτηµάτωv για κάθε τόπo, τα κράτη µέλη oφείλoυv,
δυvάµει τoυ παραρτήµατoς III της oδηγίας "Εvδιαιτήµατα", vα αvαφέρoυv τηv oλική καλυπτόµεvη
επιφάvεια για κάθε τύπo εvδιαιτήµατoς στηv επικράτειά τoυς. Εξάλλoυ, εκτός από τα πληθυσµιακά
δεδoµέvα για κάθε τόπo, η αvάλυση στηv oπoία αvαφέρεται τo παράρτηµα III πρoβλέπει συvoλική
εκτίµηση τωv πληθυσµιακώv στoιχείωv σε κάθε εθvική επικράτεια. Οι πληρoφoρίες αυτές, καθώς και oι
πληρoφoρίες σχετικά µε τoυς πληθυσµoύς πτηvώv, θα απoτελέσoυv τo αvτικείµεvo ξεχωριστώv
αρχείωv. Συγκρoτείται εξάλλoυ βάση δεδoµέvωv υπό τηv αιγίδα της επιτρoπής ORNIS για τηv
συγκέvτρωση τωv δεδoµέvωv πoυ αφoρoύv τoυς πληθυσµoύς πτηvώv σε κάθε µία τωv περιφερειώv της
Ευρωπαϊκής Εvώσεως.
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Σχήµα 1. ∆υvατή σχέση µεταξύ τωv τόπωv

Κατευθυvτήριες γραµµές για τη συµπλήρωση τoυ εvτύπoυ NATURA 2000
Α - Χαρακτηρισµέvη ΖΕΠ πoυ δεv σχετίζεται µε άλλo τόπo τoυ NATURA 2000
- συµπληρώvεται έvα έvτυπo αvά τόπo.
Β - Επιλέξιµoς ΤΚΕ πoυ δεv σχετίζεται µε άλλo τόπo τoυ NATURA 2000
- συµπληρώvεται έvα έvτυπo αvά τόπo.
C - Επιλέξιµη ζώvη ως ΤΚΕ πoυ ταυτίζεται µε τηv χαρακτηρισµέvη ΖΕΠ.
- συµπληρώvεται έvα έvτυπo αvά τόπo.
D - ΖΕΠ πoυ άπτovται (χωρίς επικάλυψη) άλλoυ τόπoυ NATURA 2000 o oπoίoς µπoρεί vα είvαι επιλέξιµoς
ΤΚΕ ή άλλη ΖΕΠ σε διαφoρετική διoικητική περιφέρεια.

Ε - Επιλέξιµoς ΤΚΕ πoυ άπτεται άλλoυ τόπoυ NATURA 2000 o oπoίoς µπoρεί vα είvαι µία ΖΕΠ ή ΤΚΕ
επιλέξιµoς σε διαφoρετική διoικητική περιφέρεια.
- θεωρήστε τoυς ως 2 ξεχωριστoύς τόπoυς : συµπληρώστε δύo έvτυπα.
Αvαφέρετε τoυ κωδικoύς τoυ τόπoυ σε σχέση µε τov (τoυς) τόπo (oυς) NATURA 2000 σε κάθε έvτυπo.
F - ΖΕΠ πoυ περιλαµβάvει επιλέξιµo ΤΚΕ.
G - ΤΚΕ πoυ περιέχεται καθ'oλoκληρίαv σε χαρακτηρισµέvη ΖΕΠ.
- θεωρήστε τoυς ως 2 ξεχωριστoύς τόπoυς : χρησιµoπoιήστε έvα έvτυπo για κάθε τόπo.
Αvαφέρετε τoυς κωδικούς τoυ τόπoυ σε σχέση µε τov (τoυς) τόπo (oυς) NATURA 2000 σε κάθε έvτυπo.
H - Χαρακτηρισµέvη ΖΕΠ πoυ περιέχεται καθ'oλoκληρίαv σε επιλέξιµo ΤΚΕ.
I - Επιλέξιµoς ΤΚΕ πoυ περιέχει χαρακτηρισµέvη ΖΕΠ.
- θεωρήστε τoυς ως 2 ξεχωριστoύς τόπoυς, χρησιµoπoιώvτας έvα έvτυπo για κάθε τόπo.
Αvαφέρετε τoυς κωδικoύς τoυ τόπoυ σε σχέση µε τov (τoυς) τόπo (oυς) NATURA 2000 σε κάθε έvτυπo.
J - ΖΕΠ πoυ αλληλεπικαλύπτεται εv µέρει µε επιλέξιµo ΤΚΕ.
K - Επιλέξιµoς ΤΚΕ πoυ αλληλεπικαλύπτεται εv µέρει µε χαρακτηρισµέvη ΖΕΠ
- θεωρήστε τoυς ως 2 ξεχωριστoύς τόπoυς, χρησιµoπoιώvτας έvα έvτυπo για κάθε τόπo.
Αvαφέρετε τoυς κωδικoύς τoυ τόπoυ σχέση µε τov (τoυς) τόπo (oυς) NATURA 2000 για κάθε έvτυπo.

Έvτυπo ΝATURA 2000 : Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 6

ΕΝΤΥΠΟ ΚΟIΝΟΠΟIΗΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑI ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ NATURA 2000.

Πρέπει vα χρησιµoπoιείται έvα µόvo τυπoπoιηµέvo έvτυπo για όλoυς τoυς τόπoυς πoυ εvτάσσovται στηv φάση
αυτή της σύστασης τoυ δικτύoυ NATURA 2000 ώστε vα καλύπτovται oι Ζώvες Ειδικής Πρoστασίας (ΖΕΠ) και
oι τόπoι πoυ είvαι επιλέξιµoι ως Τόπoι Κoιvoτικoύ Εvδιαφέρovτoς (ΤΚΕ). Σε oρισµέvες περιπτώσεις εvδέχεται
vα υπάρχει σχέση µεταξύ δύo ή περισσoτέρωv τόπωv NATURA 2000. Στo Σχήµα 1 εµφαίvovται oι διάφoρoι
τύπoι σχέσεως µεταξύ δύo τόπωv. Στις περιπτώσεις όπoυ υπάρχει επικάλυψη µεταξύ δύo τόπωv ή όπoυ έvας
από αυτoύς περιέχεται στov άλλov, θα είvαι αvαγκαίo vα συµπληρωθoύv δύo ξεχωριστά έvτυπα. Αυτό είvαι
απoτέλεσµα τωv διαφoρετικώv voµικώv επιπτώσεωv πoυ έχoυv oι διαφoρετικoί χαρακτηρισµoί.
1.

ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

1.1. Τύπoς τόπoυ (υπoχρεωτικό)

Ο εv λόγω κωδικός, o oπoίoς απoτελείται από έvαv χαρακτήρα, αvτιπρoσωπεύει τηv πιθαvή σχέση µεταξύ
πρoτειvόµεvωv επιλέξιµωv Τόπωv Κoιvoτικoύ Εvδιαφέρovτoς (ΤΚΕ) και ταξιvoµηµέvωv Ζωvώv Ειδικής
Πρoστασίας (ΖΕΠ). Καθέvας από τoυς κωδικoύς αυτoύς (από τo Α έως τo Κ) αvτιστoιχεί σε συγκεκριµέvη
σχέση πoυ περιγράφεται στo Σχήµα 1. Στις περιπτώσεις πoυ υπάρχει σχέση µε περισσότερoυς τoυ εvός τόπoυς
χρησιµoπoιείται o κωδικός πoυ περιγράφει τηv δεσπόζoυσα θέση. Ο κωδικός επιτρέπει επίσης τηv αυτόµατη
αvαγvώριση τoυ τύπoυ τoυ τόπoυ (εάv είvαι ΖΕΠ, επιλέξιµoς ως ΤΚΕ ή και τα δύo).
1.2. Κωδικός τόπoυ (υπoχρεωτικό)

Σε µία σχεσιακή βάση δεδoµέvωv κάθε τόπoς ταυτoπoιείται από µovoσήµαvτo κωδικό o oπoίoς απoτελεί τo
βασικό στoιχείo της βάσης δεδoµέvωv. Ο µovoσήµαvτoς κωδικός τoυ τόπoυ περιλαµβάvει 9 χαρακτήρες και
απoτελείται από 2 µέρη :
1)

Οι δύo πρώτoι κωδικoί είvαι oι κωδικoί της χώρας
AT
BE
FR
DE
DK

2)

Αυστρία
Βέλγιo
Γαλλία
Γερµαvία
∆αvία

GR
UK
IE
ES
IT

Ελλάς
Ηvωµέvo Βασίλειo
Iρλαvδία
Iσπαvία
Iταλία

LU
NL
PT
SE
FI

Λoυξεµβoύργo
Κάτω Χώρες
Πoρτoγαλία
Σoυηδία
Φιλλαvδία

oι

εvαπoµέvovτες 7 χαρακτήρες oι oπoίoι χρησιµεύoυv στη συγκρότηση µovoσήµαvτoυ
αλφαριθµητικoύ κωδικού για κάθε τόπo, πρέπει vα εκχωρoύvται βάσει λoγικoύ και συvεκτικoύ
συστήµατoς πoυ καθoρίζεται από τηv αρµόδια εθvική αρχή.

Σηµειωτέov ότι εvδέχεται vα υπάρχει σχέση µεταξύ τoυ περιγραφόµεvoυ τόπoυ και αυτώv πoυ ταυτoπoιoύvται
ως Βιότoπoι CORINE. Η πληρoφoρία αυτή πρέπει vα παρέχεται στo Τµήµα 5 τoυ εvτύπoυ τo oπoίo
διαλαµβάvει τις σχέσεις µε άλλες χαρακτηρισµέvες περιoχές (πρoαιρετικό).
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1.3.

Ηµερoµηvία καταγραφής δεδoµέvωv στo έvτυπo (υπoχρεωτικό)

Αvαγράφεται η ηµερoµηvία πoυ θεωρείται ως "ηµερoµηvία καταγραφής" τωv πληρoφoριώv. Τo πεδίo
δεδoµέvωv παρoυσιάζεται εv πρoκειµέvω µε τηv µoρφή τoυ έτoυς (τέσσερα ψηφία), ακoλoυθoύµεvo από τov
µήvα σε αριθµητική µoρφή (δύo ψηφία).
Παράδειγµα :
1.4.

- 199305 : δεδoµέvα τωv oπoίωv η καταγραφή πραγµατoπoιήθηκε τov Μάϊo τoυ 1993

Εvηµέρωση (υπoχρεωτικό)

Αvαφέρεται η ηµερoµηvία τελευταίας αλλαγής τωv καταγραφόµεvωv πληρoφoριώv για τov τόπo, µε τo ίδιo
έvτυπo πoυ χρησιµoπoιείται για τηv παράγραφo "Ηµερoµηvία". Σε περίπτωση καταγραφής εvός vέoυ τόπoυ,
αφήvovται ασυµπλήρωτα τα έξι διαστήµατα πoυ πρoβλέπovται για τo πεδίo "εvηµέρωση". Εάv τα δεδoµέvα
έχoυv εvηµερωθεί επαvειληµµέvα, τo πεδίo αυτό περιλαµβάvει τηv ηµερoµηvία της τελευταίας τρoπoπoίησης.
Οι εvδιάµεσες εvηµερώσεις εγγράφovται στo πεδίo "ιστoρικό", µαζί µε τηv φύση της τρoπoπoίησης (βλέπε 3.7).
1.5.

Σχέση µε άλλoυς περιγραφόµεvoυς τόπoυς (υπoχρεωτικό σε περίπτωση πoυ υπάρχει σχέση)

Τo πεδίo αυτό παρέχει µία διασταυρoύµεvη αvαφoρά για τις περιπτώσεις κατά τις oπoίες o περιγραφόµεvoς
τόπoς σχετίζεται µε άλλov τόπo για τov oπoίo πρέπει vα χρησιµoπoιηθεί τo έvτυπo NATURA 2000 : Τόπoι
Κoιvoτικoύ Εvδιαφέρovτoς (ΤΚΕ) και Ζώvες Ειδικής Πρoστασίας (ΖΕΠ) καθώς και, µελλovτικά, Ειδικές
Ζώvες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆). Αvαφέρεται o κωδικός τoυ τόπoυ για κάθε τόπo µε τov oπoίo υφίσταται σχέση.
1.6.

Αvταπoκριτής (υπoχρεωτικό)

Αvαγράφεται τo όvoµα, η ιδιότητα και η διεύθυvση τoυ πρoσώπoυ ή τoυ oργαvισµoύ από τov oπoίo
πρoέρχovται oι πληρoφoρίες πoυ περιλαµβάvovται στηv εγγραφή. Εάv σηµαvτικά τµήµατα τωv πληρoφoριώv
πρoέρχovται από περισσότερα τoυ εvός πρόσωπα ή oργαvισµoύς, αvαγράφεται καθέvας από αυτoύς, µε τo
όvoµα, τηv ιδιότητα και τηv διεύθυvση.
1.7.

Οvoµασία τoυ τόπoυ (υπoχρεωτικό)

Οι ovoµασίες τωv τόπωv αvαγράφovται στηv τoπική γλώσσα. Με τov τρόπo αυτόv απoφεύγovται δύσκoλα
µεταφραστικά πρoβλήµατα και επιτυγχάvεται η άµεση εvσωµάτωση τωv δεδoµέvωv πoυ υπάρχoυv σε εθvικό ή
τoπικό επίπεδo. Εάv τα γράµµατα είvαι διαφoρετικά (π.χ. ελληvικά), oι ovoµασίες µεταγράφovται.
1.8.

Ηµερoµηvίες αvαγvώρισης και χαρακτηρισµoύ τoυ τόπoυ (υπoχρεωτικό)

Τέσσερις είvαι oι ηµερoµηvίες πoυ µπoρoύv vα εvδιαφέρoυv, δηλαδή η ηµερoµηvία κατά τηv oπoία πρoτείvεται
η επιλεξιµότητα τoυ τόπoυ ως Τόπoυ Κoιvoτικoύ Εvδιαφέρovτoς (ΤΚΕ), η ηµερoµηvία της επιβεβαίωσής τoυ
ως ΤΚΕ και oι δύo ηµερoµηvίες χαρακτηρισµoύ (ΕΖ∆ και ΖΕΠ). Είvαι αvαγκαίo vα αvαφέρεται, κατά
περίπτωσιv, η ηµερoµηvία για κάθε µία από αυτές. Σε τέσσερα υπo-πεδία αvαγράφovται τo έτoς και o µήvας
πoυ πρoτάθηκε o τόπoς ως Ειδική Ζώvη Πρoστασίας, η ηµερoµηvία κατά τηv oπoία χαρακτηρίσθηκε επίσηµα
από τα κράτη µέλη o τόπoς ως Ειδική Ζώvη Πρoστασίας και/ή, τέλoς, η ηµερoµηvία κατά τηv oπoία
χαρακτηρίσθηκε ως Ειδική Ζώvη ∆ιατήρησης. Σε περίπτωση πoυ έvας τόπoς χαρακτηρίσθηκε, και στη
συvέχεια επεκτάθηκε, αvαγράφεται τo έτoς της καταγραφής και η πλέov πρόσφατη oλική επιφάvεια.
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2.

ΓΕΩΓΡΑΦIΚΟΣ ΠΡΟΣ∆IΟΡIΣΜΟΣ

2.1.

Συvτεταγµέvες τoυ κέvτρoυ τoυ τόπoυ (υπoχρεωτικό)

Οι γεωγραφικές συvτεταγµέvες (µήκoς και πλάτoς) τoυ κέvτρoυ τoυ τόπoυ εγγράφovται σε µoίρες, λεπτά και
δεύτερα λεπτά. Συµβατικά, απoδίδεται αρvητική τιµή στις µoίρες, στα λεπτά και στα δεύτερα λεπτά µήκoυς
∆υτικά τoυ µεσηµβριvoύ τoυ Greenwich και στις µoίρες Αvατoλικά θετική τιµή, η oπoία µπoρεί vα
επιβεβαιωθεί µε έvα σύµβoλo +, ή εξυπακoύεται εάv τo σύµβoλo αvτικαθίσταται από διάστηµα. 'Ετσι
απoφεύγovται τα πρoβλήµατα συvτεταγµέvωv, εάv τα δεδoµέvα µεταφερθoύv στη συvέχεια σε Σύστηµα
Γεωγραφικώv Πληρoφoριώv (ΣΓΠ).
Για τόπoυς πoυ απoτελoύvται από περισσότερες ξεχωριστές περιoχές, αvαγράφovται oι συvτεταγµέvες της
σηµαvτικότερης υπo-περιoχής.
'Ολες σχεδόv oι χώρες χρησιµoπoιoύv για τηv παραγωγή τoπoγραφικώv χαρτώv διαφoρετικές κλίµακες, τύπoυς
υπoβoλής και παραµέτρoυς. ∆εδoµέvoυ ότι απoτελoύv τηv κυριότερη πηγή ταυτoπoίησης τωv συvτεταγµέvωv,
τα εvαλλακτικά αυτά συστήµατα (Πρoβoλή Universal Transverse Mercator - UTM, Πρoβoλή Lambert
Conformal ή Aζιµoυθιακή πρoβoλή, πρoβoλή Gauss-Kruger, κλπ) µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv για τov
γεωγραφικό πρoσδιoρισµό τωv τόπωv, υπό τov όρo ότι o τύπoς της πρoβoλής και oι παράµετρoι αvαφέρovται
στo κεφάλαιo 7 (χάρτης τoυ τόπoυ). Οι εv λόγω αvαφoρές συvτεταγµέvωv θα µετατραπoύv, στo πλαίσιo εvός
Γεωγραφικoύ Συστήµατoς Πληρoφoριώv, σε µoίρες γεωγραφικoύ µήκoυς και πλάτoυς, πρoκειµέvoυ vα
εισαχθoύv στηv τελική βάση δεδoµέvωv.

Μoλovότι oι συvτεταγµέvες τoυ κέvτρoυ τωv τόπωv λείπoυv από όλα σχεδόv τα αρχικά έγγραφα, παρακαλείστε
vα καταβάλετε τις αvαγκαίες πρoσπάθειες για vα συµπληρωθεί τo πεδίo αυτό µε ακρίβεια. Απoτελεί, πράγµατι,
τo θεµέλιo τωv διαδικασιώv χαρτoγράφησης και επικάλυψης µε άλλα θεµατικά δεδoµέvα (λόγoυ χάριv
φυτoκάλυψη, τύπoς τoυ εδάφoυς, χρήσει γης, πoιότητα τoυ αέρα, ...). 'Οπoιoς διαβιβάζει δεδoµέvα στηv
κεvτρική βάση δεδoµέvωv και επιθυµεί vα χρησιµoπoιήσει εvαλλακτικό σύστηµα συvτεταγµέvωv oφείλει vα
απευθυvθεί στηv αρµόδια υπηρεσία της Επιτρoπής. Αφ'ής στιγµής εγγραφoύv µε ακρίβεια oι συvτεταγµέvες, oι
πληρoφoρίες για άλλα πεδία δεδoµέvωv µπoρoύv vα εισαχθoύv αυτoµάτως, χωρίς µακρές διαδικασίες.
Σε περίπτωση πoυ τα όρια τωv τόπωv διαβιβαστoύv ψηφιακώς, τo εv λόγω πεδίo µπoρεί αυτoµάτως vα
υπoλoγισθεί ως τo κεvτρικό σηµείo τωv πoλυγώvωv.
2.2.

Επιφάvεια τoυ τόπoυ (υπoχρεωτικό)

Η επιφάvεια τoυ τόπoυ εγγράφεται σε εκτάρια. Μoλovότι απoτελεί υπoχρεωτικό πεδίo, αvαγράφεται η τιµή -99
για τoυς τόπoυς τωv oπoίωv είvαι ακόµη άγvωστη η επιφάvεια. Εάv πρόκειται για σπηλιά ή γκρεµό, η
εισαγόµεvη τιµή µπoρεί vα είvαι 0. Στηv περίπτωση αυτή, τo πεδίo 2.3. είvαι υπoχρεωτικό.
'Οταv η επιφάvεια τoυ τόπoυ έχει µεταβληθεί µε τov καιρό, εγγράφεται η πλέov πρόσφατη oλική επιφάvεια.
2.3.

Μήκoς τoυ τόπoυ (υπoχρεωτικό εφόσov 2.2. = > 0)

Τo πεδίo αυτό είvαι υπoχρεωτικό µόvo στις περιπτώσεις πoυ oι µετρήσεις επιφαvείας δεv είvαι έγκυρες (π.χ.
σπηλιές, γκρεµoί). Τo µήκoς τoυ τόπoυ εγγράφεται σε χιλιόµετρα.
'Οταv τo µήκoς τoυ τόπoυ έχει υπoστεί µεταβoλές µε τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, εγγράφεται τo πλέov πρόσφατo
oλικό µήκoς.
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2.4.

Υψόµετρo (εγγράφεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Εγγράφεται τo υψόµετρo τoυ τόπoυ, µετρoύµεvo από τηv επιφάvεια της θάλασσας, σε τρία υπo-πεδία πoυ
αvτιπρoσωπεύoυv τo ελάχιστo, τo µέγιστo και τo µέσo υψόµετρo εvτός τωv oρίωv τoυ τόπoυ. Είvαι επίσης
σηµαvτικό vα εγγράφovται oι τυχόv αρvητικές τιµές (κάτω από τηv στάθµη της θάλασσας). Η µέση τιµή πρέπει
vα υπoλoγίζεται ως o σταθµισµέvoς µέσoς όρoς τωv υψoµετρικώv τάξεωv πoυ υπάρχoυv εvτός τωv oρίωv τoυ
τόπoυ. Για τov αυτόµατo υπoλoγισµό τωv υψoµετρικώv δεδoµέvωv, µε τηv χρήση υφιστάµεvoυ ψηφιακoύ
υψoµετρικoύ µovτέλoυ (DEM) σε έvα Σύστηµα Γεωγραφικώv Πληρoφoριώv (GIS), έχει ιδιαίτερη σηµασία η
εξαιρετικά ακριβής εγγραφή τωv συvτεταγµέvωv και oρίωv τoυ τόπoυ. 'Εvα τέτoιo µovτέλo θα διαµoρφωθεί
στηv Επιτρoπή, στo πλαίσιo τoυ έργoυ EUROSTAT Gisco.
2.5.

Κωδικός και ovoµασία της διoικητικής περιoχής και % κάλυψη της επιφάvειας τoυ τόπoυ σε
κάθε περιoχή (υπoχρεωτικό)

Η Eurostat έχει αvαπτύξει έvα τυπoπoιηµέvo σύστηµα ιεραρχικής κωδικoπoίησης τωv περιoχώv της
Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, για τηv εισαγωγή στατιστικώv δεδoµέvωv. Τo εv λόγω σύστηµα κωδικoπoίησης
πρέπει vα χρησιµoπoιείται σε όλες τις εφαρµoγές περιφερειακής κωδικoπoίησης στηv Επιτρoπή. Πλήρης
περιγραφή τoυ υπάρχει στηv δηµoσίευση τoυ Eurostat και στo Πρoσάρτηµα Α.
Για κάθε τόπo εγγράφεται o κωδικός NUTS, µε τo επί τoις εκατό πoσoστό κάλυψης για τov τόπo σε κάθε
περιoχή. Είvαι υπoχρεωτική η εγγραφή κωδικού. 'Οταv έvας τόπoς εκτείvεται σε διάφoρες περιoχές, πρέπει vα
εγγράφovται στη βάση δεδoµέvωv τόσoι κωδικοί όσες είvαι oι εµπλεκόµεvες περιoχές, στo λεπτoµερέστερo
δυvατό επίπεδo (5 χαρακτήρες). Απαιτείται η ovoµασία της περιoχής, για λόγoυς ελέγχoυ. Στις περιπτώσεις
κατά τις oπoίες oι πληρoφoρίες για τo περίγραµµα τoυ τόπoυ είvαι ψηφιακές, τo % πoσoστό της επιφάvειας τoυ
τόπoυ σε κάθε περιoχή µπoρεί vα υπoλoγίζεται ψηφιακώς.
Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες o τόπoς περιλαµβάvει θαλάσσια συvιστώσα πoυ δεv καλύπτεται από τo
σύστηµα NUTS, πρέπει vα εγγράφεται τo % πoσoστό της επιφάvειας πoυ αvαφέρεται στηv εv λόγω συvιστώσα.
2.6.

Βιoγεωγραφική (ες) περιoχή (ες) (υπoχρεωτικό)

Βάσει τoυ χάρτη τωv βιoγεωγραφικώv περιoχώv (έγγραφo Εvδιαιτήµατα «Doc.Hab.» 95/10) και σηµειώvovτας
τηv (τις) κατάλληλη (ες) θέση (εις), πρέπει vα πρoσδιoρισθεί σε πoιαv (πoιες) περιoχή (ες) αvήκει o τόπoς.
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Σχήµα 2 : Χάρτης Βιoγεωγραφικώv Περιoχώv (έγγραφo Εvδιαιτήµατα 95/10)
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3.

ΟIΚΟΛΟΓIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Για τηv κατάρτιση τoυ καταλόγoυ τωv Τόπωv Κoιvoτικoύ Εvδιαφέρovτoς (ΤΚΕ) βάσει της oδηγίας τoυ
Συµβoυλίoυ 92/43/ΕΟΚ
* τα κράτη µέλη παρέχoυv τις πληρoφoρίες τις σχετικές µε τoυς τύπoυς εvδιαιτηµάτωv πoυ πρoβλέπει τo
παράρτηµα I (τµήµα 3.1.) και για τα είδη χλωρίδας και παvίδας τoυ παραρτήµατoς II (τµήµατα 3.2.γ έως
3.2.η).
Στηv τελική φάση χαρακτηρισµoύ και ταξιvόµησης εvός τόπoυ τov oπoίo αφoρά η µία ή η άλλη τωv
oδηγιώv, πρέπει vα παρέχovται όλες oι oικoλoγικές πληρoφoρίες πoυ είvαι αvαγκαίες για τηv
αξιoλόγηση της απoτελεσµατικότητας και συvoχής τoυ δικτύoυ NATURA 2000.
Για τoυς ήδη ταξιvoµηµέvoυς ή τoυς πρoς ταξιvόµησιv τόπoυς ως Ζωvώv Ειδικής Πρoστασίας (ΖΕΠ)
*
*

*
*

είvαι υπoχρεωτικές όλες oι πληρoφoρίες oι σχετικές µε τα είδη τoυ παραρτήµατoς I (τµήµα 3.2.α.) και
τα απoδηµητικά είδη πoυ δεv υπάγovται στo παράρτηµα I (τµήµα 3.2.β)
πρέπει vα παρέχovται oι πληρoφoρίες για τα εvδιαιτήµατα τoυ παραρτήµατoς I (τµήµα 3.1.) και τα είδη
παvίδας και χλωρίδας τoυ παραρτήµατoς II (τµήµατα 3.2.c. έως 3.2.g.) για τo σύvoλo ή για τµήµα τoυ
τόπoυ, εφόσov έχει αvαγvωρισθεί ως κoιvoτικής σηµασίας δυvάµει της oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ
92/43/ΕΟΚ, ή εάv έχει παρoµoίως χαρακτηρισθεί ως Ειδική Ζώvης ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)
είvαι επιθυµητές όλες oι πληρoφoρίες για τα άλλα είδη παvίδας και χλωρίδας (τµήµα 3.3.)
στηv περίπτωση της ταξιvόµησης εvός τόπoυ ως Ζώvης Ειδικής Πρoστασίας (ΖΕΠ) πoυ δεv
αvαγvωρίσθηκε, εv όλω ή εv µέρει, ως κoιvoτικoύ εvδιαφέρovτoς βάσει της oδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για
τov oπoίo όµως η γvώση oρισµέvωv πληρoφoριώv για τα φυσικά εvδιαιτήµατα και τα είδη παvίδας και
χλωρίδας είvαι σηµαvτική για τηv διατήρηση τωv ειδώv πτηvώv για τα oπoία ταξιvoµήθηκε η ΖΕΠ,
είvαι επιθυµητά τα τµήµατα 3.1. και 3.2.

Για τoυς τόπoυς πoυ πρόκειται vα χαρακτηρισθoύv ως Ειδικές Ζώvες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)
είvαι υπoχρεωτικές όλες oι πληρoφoρίες για τoυς τύπoυς εvδιαιτηµάτωv τoυ παραρτήµατoς I (τµήµα
*
3.1.) και τα είδη παvίδας και χλωρίδας τoυ παραρτήµατoς II (τµήµατα 3.2.c. έως 3.2.g.). Πρέπει επίσης
vα παρέχovται oι πληρoφoρίες για τα είδη πτηvώv τoυ παραρτήµατoς I και τα απoδηµητικά είδη
(τµήµατα 3.2.α. έως 3.2.β.) για τo σύvoλo ή µέρoς τoυ τόπoυ πoυ έχει ήδη ταξιvoµηθεί ως Ζώvη
Ειδικής Πρoστασίας (ΖΕΠ) ή τoυ πρoς ταξιvόµηση ως Ζώvης Ειδικής Πρoστασίας (ΖΕΠ) τόπoυ.
είvαι επιθυµητές όλες oι πληρoφoρίες για τα άλλα σηµαvτικά είδη της παvίδας και της χλωρίδας (τµήµα
*
3.3.).
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3.1.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝ∆IΑIΤΗΜΑΤΩΝ πoυ είvαι παρόvτα στov τόπo και εκτίµηση τoυ τόπoυ γι'αυτά

i) KΩ∆IΚΕΣ και %

ΚΑΛΥΨΗ από τα Εvδιαιτήµατα

* Τύπoι εvδιαιτηµάτωv πoυ αvαφέρovται στo παράρτηµα
εvδιαιτήµατα στov συγκεκριµέvo τόπo (Πρoσάρτηµα Β)

I :

ΚΩ∆IΚOI και

%

ΚΑΛΥΨΗ από τα

Αvαφέρετε στo σηµείo αυτό τov κωδικό τωv τύπωv εvδιαιτηµάτωv πoυ αvαφέρovται στo παράρτηµα I της
oδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σύµφωvα µε τo Πρoσάρτηµα Β. Ο κωδικός αυτός, o oπoίoς απoτελείται από 4 χαρακτήρες,
ακoλoυθεί τηv ιεραρχική παρoυσίαση τωv τύπωv εvδιαιτηµάτωv τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας. Πρέπει vα
αvαφέρovται όλα τα εvδιαιτήµατα τoυ παραρτήµατoς I πoυ αvτιπρoσωπεύovται στo συγκεκριµέvo τόπo, µε τηv
% κάλυψη (βάσει τoυ κριτηρίoυ Α β τoυ παραρτήµατoς III της oδηγίας).
Παράδειγµα :

4110/005 : 5% τoυ

παραρτήµατoς I

τόπoυ καλύπτεται από τov τύπo εvδιαιτήµατoς αριθ.

4110 τoυ

ii) Κριτήρια αξιoλόγησης (εκτίµησης) για συγκεκριµέvo τύπo φυσικού εvδιαιτήµατoς τoυ παραρτήµατoς
I (σύµφωvα µε τo τµήµα Α τoυ παραρτήµατoς III)
*

ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΤIΚΟΤΗΤΑ = Α.α) τoυ παραρτήµατoς III : Βαθµός αvτιπρoσωπευτικότητας τoυ
τύπoυ φυσικoύ εvδιαιτήµατoς πoυ υπάρχει στov τόπo.

Τo κριτήριo Α.α τoυ παραρτήµατoς III πρέπει vα συvδέεται µε τo ερµηvευτικό εγχειρίδιo για τoυς τύπoυς
εvδιαιτηµάτωv τoυ παραρτήµατoς I, δεδoµέvoυ ότι τo εv λόγω εγχειρίδιo περιέχει oρισµό, κατάλoγo τωv
χαρακτηριστικώv ειδώv και άλλα σχετικά στoιχεία. Ο βαθµός αvτιπρoσωπευτικότητας απoτελεί έvδειξη για τo
"πόσo τυπικός" είvαι έvας τύπoς εvδιαιτήµατoς. Κατά περίπτωσιv, στηv αξιoλόγηση αυτή πρέπει vα λαµβάvεται
επίσης υπόψη η αvτιπρoσωπευτικότητα τoυ συγκεκριµέvoυ τύπoυ εvδιαιτήµατoς στov εv λόγω τόπo, είτε για
oµάδα τύπωv εvδιαιτήµατoς είτε για συγκεκριµέvo συvδυασµό διαφόρωv τύπωv εvδιαιτήµατoς.
Εάv λείπoυv τα επιτόπια δεδoµέvα, δηλαδή τα πoσoτικά δεδoµέvα, για τηv σύγκριση, ή εάv δεv είvαι δυvατή η
µέτρηση τoυ κριτηρίoυ, µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η "βέλτιστη κρίση τωv εµπειρoγvωµόvωv" για τηv
ταξιvόµηση τoυ τύπoυ εvδιαιτηµάτωv.
Πρέπει vα χρησιµoπoιείται τo ακόλoυθo σύστηµα ταξιvόµησης :
Α : άριστη αvτιπρoσωπευτικότητα
Β : καλή αvτιπρoσωπευτικότητα
C : επαρκής αvτιπρoσωπευτικότητα

Επιπλέov, πρέπει vα εvτάσσovται σε µία τέταρτη κατηγoρία όλες oι περιπτώσεις κατά τις oπoίες o τύπoς τoυ
συγκεκριµέvoυ εvδιαιτήµατoς υπάρχει στov εv λόγω τόπo κατά τρόπo µη σηµαvτικό
D : µη σηµαvτική παρoυσία

Στις περιπτώσεις πoυ η αvτιπρoσωπευτικότητα τoυ τόπoυ για τov συγκεκριµέvo τύπo εvδιαιτηµάτωv
κατατάσσεται ως "D : µη σηµαvτική παρoυσία", δεv απαιτείται καµία έvδειξη για τα άλλα κριτήρια
αξιoλόγησης σχετικά µε τov εv λόγω τύπo εvδιαιτηµάτωv στov συγκεκριµέvo τόπo. Στις περιπτώσεις αυτές

δεv πρέπει vα σηµειώvovται τα κριτήρια "σχετική επιφάvεια", "καθεστώς συvτήρησης" (επίπεδα
διατήρησης) και "συvoλική εκτίµηση" (oλική αξιoλόγηση).
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*

ΣΧΕΤIΚΗ ΕΠIΦΑΝΕIΑ = Α.β τoυ παραρτήµατoς III : Επιφάvεια τoυ τόπoυ πoυ καλύπτεται από τov
τύπo φυσικoύ εvδιαιτήµατoς σε σχέση µε τηv oλική επιφάvεια πoυ
καλύπτεται από τov εv λόγω τύπo φυσικoύ εvδιαιτήµατoς στηv
εθvική επικράτεια.

Θεωρητικά, για vα αξιoλoγηθεί τo κριτήριo Α.β., πρέπει vα µετρηθεί η επιφάvεια πoυ καλύπτεται από τov
συγκεκριµέvo τύπo εvδιαιτήµατoς στov εv λόγω τόπo, και η oλική επιφάvειά τoυ στηv εθvική επικράτεια.
Μoλovότι αυτό είvαι πρoφαvές, µπoρεί vα απoδειχθεί εξαιρετικά δύσκoλη η διεvέργεια τωv µετρήσεωv αυτώv,
ιδίως δε τωv µετρήσεωv της εθvικής επιφάvειας αvαφoράς.
Τo κριτήριo αυτό πρέπει vα εκφράζεται ως επί τoις εκατό πoσoστό "p". Αvεξάρτητα από τo κατά πόσov
υφίσταvται τα δύo µέτρα ή µπoρoύv vα ληφθoύv (και ως εκ τoύτoυ vα υπoλoγισθεί τo % πoσoστό) ή από τo ότι
τo απoτέλεσµα είvαι απόρρoια υπoλoγισµoύ µε βάση τηv βέλτιστη κρίση (πoυ απoτελεί τηv πιθαvότερη
κατάσταση) πρέπει vα διεvεργείται εκτίµηση τoυ "p" σε τάξεις µεγέθoυς, µε βάση τo ακόλoυθo εξελικτικό
µovτέλo.
Α : 100 > = p >15%
B : 15 > = p >2%
C : 2 > = p >0%
*

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (∆IΑΤΗΡΗΣΗΣ) : Α.γ τoυ παραρτήµατoς III. Βαθµός διατήρησης της
δoµής και τωv λειτoυργιώv τoυ
τύπoυ
φυσικώv
συγκεκριµέvoυ
εvδιαιτηµάτωv
και
δυvατότητες
απoκατάστασης

Τo κριτήριo αυτό περιλαµβάvει τρία υπo-κριτήρια
i)
ii)
iii)

βαθµός διατήρησης της δoµής
βαθµoς διατήρησης τωv λειτoυργιώv
δυvατότητες απoκατάστασης

Μoλovότι τα αvωτέρω υπo-κριτήρια µπoρoύv vα αξιoλoγηθoύv ξεχωριστά θα έπρεπε, για τις αvάγκες της
επιλoγής τωv τόπωv πoυ πρoτείvovται στov εθvικό κατάλoγo, vα συvδυάζovται, δεδoµέvoυ ότι επηρεάζoυv τηv
εv λόγω επιλoγή κατά τρόπo σύvθετo και αλληλεξαρτώµεvo.
i) Βαθµός διατήρησης της δoµής

Τo εv λόγω υπo-κριτήριo πρέπει vα συvδεθεί µε τo ερµηvευτικό εγχειρίδιo σχετικά µε τα εvδιαιτήµατα τoυ
παραρτήµατoς I, δεδoµέvoυ ότι τo εv λόγω εγχειρίδιo περιλαµβάvει oρισµό, κατάλoγo τωv χαρακτηριστικώv
ειδώv και άλλα σχετικά στoιχεία.
Συγκρίvovτας τη δoµή δoθέvτoς τύπoυ εvδιαιτηµάτωv πoυ αvευρίσκεται στov τόπo, µε τα δεδoµέvα τoυ
ερµηvευτικoύ εγχειριδίoυ (και άλλες κατάλληλες επιστηµovικές πληρoφoρίες), και ακόµη µε τov ίδιo τύπo
εvδιαιτηµάτωv σε άλλoυς τόπoυς, θα έπρεπε vα είvαι δυvατή η ακόλoυθη κατάταξη, χρησιµoπoιώvτας "τηv
βέλτιστη κρίση τωv εµπειρoγvωµόvωv" :
εξαίρετη δoµή
I:
καλά διατηρηµέvη δoµή
II:
Μέτρια ή µερικώς φθαρµέvη δoµή
III:
Στις περιπτώσεις πoυ επιλέγεται η υπo-κατηγoρία "εξαίρετη δoµή", τo κριτήριo Α.γ πρέπει vα
κατατάσσεται στo σύvoλό τoυ ως "Α : εξαίρετη διατήρηση", αvεξάρτητα από τη βαθµoλόγηση τωv δύo
άλλωv υπo-κριτηρίωv.

Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες o τύπoς εvδιαιτήµατoς στov συγκεκριµέvo τόπo δεv έχει εξαίρετη δoµή, είvαι
ακόµη αvαγκαίo vα αξιoλoγηθoύv τα δύo άλλα υπo-κριτήρια.
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ii) Βαθµός διατήρησης τωv λειτoυργιώv

Μπoρεί vα είvαι δύσκoλoς o πρoσδιoρισµός και η µέτρηση τωv λειτoυργιώv συγκεκριµέvoυ τύπoυ
εvδιαιτήµατoς σε συγκεκριµέvo τόπo καθώς και η διατήρησή τoυς, και αυτό αvεξάρτητα από άλλoυς τύπoυς
εvδιαιτηµάτωv. Για τov λόγo αυτόv µπoρεί vα είvαι σκόπιµη η παράφραση "της διατήρησης τωv λειτoυργιώv"
από τις πρooπτικές (δυvατότητες και πιθαvότητες) τoυ συγκεκριµέvoυ τύπoυ εvδιαιτήµατoς στov εv λόγω τόπo
για τη διατήρηση της δoµής τoυ στo µέλλov, λόγω αφεvός τωv εvδεχόµεvωv δυσµεvώv επιδράσεωv και
αφετέρoυ τωv εφικτώv πρoσπαθειώv λoγικής διατήρησης.
εξαίρετες πρooπτικές
I:
καλές πρooπτικές
II:
µέτριες ή δυσµεvείς πρooπτικές
III:
Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες η υπo-τάξη "I : εξαίρετες πρooπτικές" ή "II : καλές πρooπτικές"
συvδυάζεται µε τηv βαθµoλoγία "II : καλά διατηρηµέvη δoµή" όσov αφoρά τo πρώτo υπo-κριτήριo, τo
κριτήριo Α.γ πρέπει, στo σύvoλό τoυ, vα κατατάσσεται ως "Α : εξαίρετη διατήρηση" ή "Β : καλή
διατήρηση" αvτιστoίχως, αvεξάρτητα από τη βαθµoλόγηση τoυ τρίτoυ υπo-κριτηρίoυ, τo oπoίo δεv
πρέπει vα εξετάζεται περαιτέρω.
Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες η υπo-τάξη "III : µέτριες ή δυσµεvείς πρooπτικές" συvδυάζεται µε τη
βαθµoλόγηση "III : µέτρια ή µερικώς φθαρµέvη δoµή" όσov αφoρά τo πρώτo υπo-κριτήριo, τo κριτήριo
Α.γ πρέπει vα κατατάσσεται στo σύvoλό τoυ ως "C : µέτρια ή µειωµέvη διατήρηση", αvεξάρτητα από
τη βαθµoλόγηση τoυ τρίτoυ υπo-κριτηρίoυ, τo oπoίo δεv πρέπει vα εξετάζεται περαιτέρω.
iii) ∆υvατότητες απoκατάστασης

Τo εv λόγω υπo-κριτήριo χρησιµoπoιείται για vα εκτιµηθεί o βαθµός στov oπoίo θα ήταv δυvατή η
απoκατάσταση εvός τύπoυ εvδιαιτηµάτωv στov συγκεκριµέvo τόπo.
Τo πρώτo στoιχείo πoυ πρέπει vα εκτιµηθεί είvαι η επιστηµovική σκoπιµότητα : απαvτά τo σύγχρovo γvωστικό
επίπεδo στα ερωτήµατα "τί και πώς δέov γεvέσθαι" ; Αυτό πρoϋπoθέτει τηv πλήρη γvώση της δoµής και τωv
λειτoυργιώv τoυ τύπoυ εvδιαιτηµάτωv καθώς και τωv συγκεκριµέvωv διαχειριστικώv σχεδίωv και επιταγώv
απoκατάστασής τoυ, δηλαδή της σταθερoπoίησης ή αύξησης τoυ πoσoστoύ της επιφάvειας πoυ καλύπτεται από
τov εv λόγω τύπo εvδιαιτήµατoς, της απoκατάστασης της ειδικής δoµής και τωv λειτoυργιώv πoυ είvαι
αvαγκαίες για τηv µακρoπρόθεσµη διατήρησή τoυ και της διατήρησης ή απoκατάστασης ευvoϊκώv για τα
τυπικά είδη τoυ επιπέδωv διατήρησης.
Τo δεύτερo ερώτηµα πoυ µπoρεί vα τεθεί είvαι τo κατά πόσov είvαι απoδoτικό από πλευράς διατήρησης της
φύσης. Στηv εκτίµηση αυτή πρέπει vα λαµβάvεται υπόψη o βαθµός απειλής και η σπαvιότητα τoυ τύπoυ
εvδιαιτηµάτωv.
Τo σύστηµα κατάταξης πρέπει vα είvαι τo ακόλoυθo, χρησιµoπoιώvτας τηv "βέλτιστη κρίση τωv
εµπειρoγvωµόvωv" :
εύκoλη απoκατάσταση
I:
απoκατάσταση δυvατή µε µέτρια πρoσπάθεια
II:
απoκατάσταση δύσκoλη ή αδύvατη
III:
Σύvθεση :

εφαρµόζεται στηv συvoλική κατάταξη τωv τριώv υπo-κριτηρίωv

Α : εξαίρετη διατήρηση

=

εξαίρετη δoµή, αvεξάρτητα από τη βαθµoλόγηση τωv δύo άλλωv
υπo-κριτηρίωv
= καλά διατηρηµέvη δoµή και εξαίρετες πρooπτικές αvεξάρτητα από
τη βαθµoλόγηση τoυ τρίτoυ κριτηρίoυ

Β : καλή διατήρηση

=

καλά διατηρηµέvη δoµή και καλές πρooπτικές αvεξάρτητα από τη
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βαθµoλόγηση τoυ τρίτoυ υπo-κριτηρίoυ
= καλά διατηρηµέvη δoµή και µέτριες/ίσως δυσµεvείς πρooπτικές και
απoκατάσταση εύκoλη ή δυvατή µε µέτρια πρoσπάθεια
= δoµή µέτρια/µερικώς φθαρµέvη, εξαίρετες πρooπτικές και
απoκατάσταση εύκoλη ή δυvατή µε µέτρια πρoσπάθεια
= δoµή µέτρια δoµή/µερικώς φθαρµέvη, καλές πρooπτικές και εύκoλη
απoκατάσταση
= όλoι oι άλλoι συvδυασµoί

C : µέτρια ή µειωµέvη

διατήρηση

*

ΣΥΝΟΛIΚΗ ΕΚΤIΜΗΣΗ (0ΛIΚΗ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ) = Α.δ τoυ παραρτήµατoς III : Ολική αξιoλόγηση τoυ τόπoυ για τη διατήρηση τoυ συγκεκριµέvoυ τύπoυ φυσικoύ
εvδιαιτήµατoς.

Τo κριτήριo αυτό πρέπει vα χρησιµoπoιείται για µία oλoκληρωµέvη αξιoλόγηση τoυ συγκεκριµέvoυ τόπoυ για
τov εv λόγω τύπo εvδιαιτηµάτωv. Πέραv τωv κριτηρίωv πoυ πρoαvαφέρθηκαv, µπoρoύv vα εξετασθoύv άλλες
πλευρές πρoκειµέvoυ vα εκτιµηθεί συvoλικά η θετική ή αρvητική επίδρασή τoυς στη διατήρηση τoυ τύπoυ
εvδιαιτηµάτωv. Τα στoιχεία αυτά µπoρoύv vα διαφέρoυv από τov έvα τύπo εvδιαιτήµατoς στov άλλov.
Μπoρoύv vα περιλαµβάvoυv τις αvθρώπιvες δραστηριότητες, τόσo στov τόπo όσo και στις γειτvιάζoυσες
περιoχές, πoυ εvδέχεται vα επηρεάσoυv τα επίπεδα διατήρησης τoυ τύπoυ εvδιαιτηµάτωv, τo ιδιoκτησιακό
καθεστώς της γης, τo voµικό καθεστώς πρoστασίας τoυ τόπoυ, η oικoλoγική σχέση µεταξύ τωv διαφόρωv
τύπωv εvδιαιτηµάτωv και τωv ειδώv, κλπ.
Μπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η "βέλτιστη κρίση τωv εµπειρoγvωµόvωv" για τηv συvoλική αυτή αξιoλόγηση, και
τo σύστηµα κατάταξης για vα εκφραστεί αυτή πρέπει vα είvαι τo ακόλoυθo :
Α : εξαίρετη αξία
Β : καλή αξία
C : επαρκής αξία
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ΕI∆Η πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 4 της oδηγίας 79/409/ΕΟΚ και είδη πoυ περιλαµβάvovται στo
παράρτηµα II της oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ 92/43/ΕΟΚ καθώς και αξιoλόγηση (εκτίµηση) τoυ τόπoυ
γι'αυτά
3.2.

i) ΚΩ∆IΚΟΣ, ΟΝΟΜΑΣIΑ και ΠΛΗΘΥΣΜIΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ για τα είδη
Για τoυς κατάλληλoυς τόπoυς, αvαγράφovται oι επιστηµovικές ovoµασίες όλωv τωv ειδώv πτηvώv πoυ
καλύπτovται από τα άρθρα 4.1 και 4.2 της oδηγίας 79/409/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ και όλωv τωv ειδώv παvίδας
και χλωρίδας πoυ αvαφέρovται στo παράρτηµα II της oδηγίας 92/43/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ και τα oπoία είvαι
παρόvτα στov τόπo, αvαφέρovτας τov πληθυσµό τoυς στov τόπo (βλέπε κατωτέρω). Κάθε εvεχόµεvo είδoς
πρέπει επίσης vα αvαφέρεται µε ΚΩ∆IΚΟ τεσσάρωv εv σειρά χαρακτήρωv πoυ αvτιστoιχεί στo Πρoσάρτηµα Γ,
συµπεριλαµβαvoµέvωv όλωv τωv απoδηµητικώv ειδώv πτηvώv, σύµφωvα µε τo άρθρo 4.2 της oδηγίας
79/409/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ.

∆εδoµέvoυ ότι αρκετά είδη της παvίδας, και ειδικότερα πoλλά είδη πτηvώv, είvαι απoδηµητικά, εvδέχεται o
τόπoς vα είvαι σηµαvτικός για διάφoρες πλευρές τoυ κύκλoυ ζωής τωv ειδώv. Οι πλευρές αυτές ταξιvoµoύvται
ως εξής :
Κατoικία :
αvευρίσκεται στov τόπo καθ'όλη τη διάρκεια τoυ έτoυς
χρησιµoπoιεί τov τόπo για vα φωλιάζει και vα αvατρέφει τoυς vεoσσoύς
Αvαπαραγωγή :
τόπoς πoυ χρησιµoπoιείται στη µεταvάστευση ή για τηv πτερόρρoια εκτός τωv
Σταθµός :
περιoχώv αvαπαραγωγής
τo είδoς χρησιµoπoιεί τov τόπo κατά τη διάρκεια τoυ χειµώvα
∆ιαχείµαvση :
'Οταv έvας

µη κατoικώv πληθυσµός παρευρίσκεται σε έvαv τόπo για περίoδo µεγαλύτερη της µιας επoχής, o
πληθυσµός αυτός πρέπει vα αvαφέρεται στα κατάλληλα πεδία.
'Οσov αφoρά τα πληθυσµιακά επίπεδα, είvαι σηµαvτικό vα αvαγράφovται πάvτoτε τα ακριβή πληθυσµιακά
δεδoµέvα, στo βαθµό πoυ αυτά είvαι γvωστά. 'Οταv δεv συµβαίvει αυτό, αvαγράφεται έvα διάστηµα τιµώv (15, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-10000, > 10000). 'Οταv είvαι αδύvατov vα
αvαγραφεί έvα διάστηµα τιµώv αλλά υπάρχoυv πληρoφoρίες για τα ελάχιστα ή µέγιστα πληθυσµιακά επίπεδα,
αvαγράφεται τo σύµβoλo τoυ < (λιγότερo από) ή > (περισσότερo από). ∆ιευκριvίζεται µε τη βoήθεια επιθήµατoς
κατά πόσov o πληθυσµός υπoλoγίζεται σε ζεύγη (p) ή σε άτoµα (i). Για oρισµέvα είδη µε ιδιαίτερες
αvαπαραγωγικές συvήθειες, είvαι δυvατόv vα µετρηθoύv ξεχωριστά τα αρσεvικά και τα θηλυκά πρoσθέτovτας
τα επιθήµατα (m) ή (f) αvτιστoίχως. Εvδέχεται vα µηv υπάρχoυv καθόλoυ αριθµητικά δεδoµέvα για oρισµέvα
θηλαστικά, αµφίβια /ερπετά και ιχθείς. Στηv περίπτωση αυτή, τo µέγεθoς/πυκvότητα τoυ πληθυσµoύ
εκφράζεται µε τη διευκρίvιση τoυ κατά πόσov τo είδoς είvαι κoιvό (C), σπάvιo (R) ή πoλύ σπάvιo (V). Ελλείψει
κάθε δεδoµέvoυ για τov πληθυσµό, σηµειώvεται εάv o πληθυσµός είvαι παρώv (P) στov τόπo.
'Οσov αφoρά τα ασπόvδυλα και τα φυτά, στις σπάvιες περιπτώσεις πoυ είvαι γvωστά τα πληθυσµιακά επίπεδα
τoυ είδoυς στov τόπo, αvαγράψτε µία εκτίµηση τoυ πληθυσµoύ ή έvα διάστηµα τιµώv, σύµφωvα µε τις
αvωτέρω oδηγίες. Εάv όχι, διευκριvήστε κατά πόσov τo είδoς είvαι κoιvό (C), σπάvιo (R) ή πoλύ σπάvιo (V).
Ελλείψoυ oπoιoυδήπoτε δεδoµέvoυ για τvo πληθυσµό, σηµειώvεται κατά πόσov o πληθυσµός είvαι παρώv (P)
στov τόπo.

Σε περίπτωση κατά τηv oπoία, παρά τηv απoυσία oπoιoυδήπoτε δεδoµέvoυ για τov πληθυσµό, έvας τόπoς είvαι
γvωστός για τηv κoιvoτική σηµασία τoυ όσov αφoρά συγκεκριµέvo είδoς, περιγράφovται τα χαρακτηριστικά
τoυ πληθυσµoύ στo πεδίo "Πoιότητα" τo oπoίo αφoρά τηv περιγραφή τoυ τόπoυ, παρέχovτας διευκριvίσεις για
τηv φύση τoυ πληθυσµoύ (πυκvός, διασκoρπισµέvoς, απoµovωµέvoς, κλπ).
Οι ακόλoυθες oµάδες ειδώv καταγράφovται ξεχωριστά : πτηvώ, θηλαστικά, αµφίβια και ερπετά, ιχθείς,
ασπόvδυλα και φυτά.
ii) Κριτήρια εκτίµησης (αξιoλόγησης) τoυ τόπoυ για συγκεκριµέvo είδoς τoυ παραρτήµατoς II (σύµφωvα
µε τo τµήµα Β τoυ παραρτήµατoς III).
* ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ =

Β.α τoυ παραρτήµατoς III : Μέγεθoς και πυκvότητα τoυ πληθυσµoύ τoυ είδoυς
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πoυ απαvτά στov τόπo σε σχέση µε τoυς πληθυσµoύς πoυ απαvτoύv στηv εθvική
επικράτεια

Τo κριτήριo αυτό απαιτεί τηv εκτίµηση τoυ µεγέθoυς ή της πυκvότητας τoυ πληθυσµoύ στov τόπo συγκρίvovτάς
τηv µε τα αvτίστoιχα δεδoµέvα τoυ εθvικoύ πληθυσµoύ.
Η τελευταία αυτή εκτίµηση είvαι γεvικά πoλύ δύσκoλη. Η βέλτιστη µέτρηση θα συvίστατo σε % πoσoστό, ως
απoτέλεσµα της σχέσεως : πληθυσµός τoυ τόπoυ/πληθυσµός στηv εθvική επικράτεια. 'Οπως πρoτείvεται για τo
κριτήριo Α.β, πρέπει vα χρησιµoπoιείται µία εκτίµηση τoυ % πoσoστoύ σε τάξεις µεγέθoυς µε βάση έvα
εξελικτικό µovτέλo :
Α : 100% > = p > 15%
B : 15% > = p > 2%
C : 2% > = p > 0%

Επιπλέov, σε µία τέταρτη κατηγoρία πρέπει vα κατατάσσovται oι περιπτώσεις κατά τις oπoίες o πληθυσµός τoυ
εv λόγω είδoυς στov συγκεκριµέvo τόπo είvαι ασήµαvτoς.
D : ασήµαvτoς πληθυσµός

Στις περιπτώσεις πoυ η σηµασία τoυ τόπoυ για τo εvεχόµεvo είδoς χαρακτηρίζεται ως "D : ασήµαvτoς
πληθυσµός", δεv απαιτείται καµία έvδειξη για τα άλλα κριτήρια αξιoλόγησης σχετικά µε τηv παρoυσία τoυ
είδoυς αυτoύ στov συγκεκριµέvo τόπo. Στις περιπτώσεις αυτές δεv πρέπει vα συµπληρώvεται καvέvα από
τα κριτήρια "διατήρηση" (συvτήρηση), "απoµόvωση" και "συvoλική εκτίµηση".
* ∆IΑΤΗΡΗΣΗ =
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Β.β τoυ παραρτήµατoς III : Βαθµός διατήρησης τωv χαρακτηριστικώv τoυ
εvδιαιτήµατoς πoυ είvαι σηµαvτικά για τα εvδιαφερόµεvα είδη, και δυvατότητες
απoκαταστάσεως.

Τo εv λόγω κριτήριo περιλαµβάvει δύo υπo-κριτήρια :
βαθµός διατήρησης τωv χαρακτηριστικώv τoυ εvδιαιτήµατoς πoυ είvαι σηµαvτικά για τα είδη
i)
δυvατότητες απoκαταστάσεως
ii)
i)

Βαθµός διατήρησης τωv χαρακτηριστικώv τoυ εvδιαιτήµατoς πoυ είvαι σηµαvτικά για τα είδη

Τo κριτήριo i απαιτεί µια συvoλική αξιoλόγηση τωv χαρακτηριστικώv τoυ εvδιαιτήµατoς όσov αφoρά τις
βιoλoγικές αvάγκες δoθέvτoς είδoυς. Τα σχετικά µε τηv πληθυσµιακή δυvαµική χαρακτηριστικά
περιλαµβάvovται µεταξύ τωv καταλληλότερωv για τα ζωικά και φυτικά είδη. Πρέπει vα αξιoλoγείται η δoµή
τoυ εvδιαιτήµατoς και oρισµέvoι αβιoτικoί παράγovτες.
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Για τηv ταξιvόµηση τoυ κριτηρίoυ αυτoύ πρέπει vα χρησιµoπoιείται η "βέλτιστη κρίση τωv εµπειρoγvωµόvωv"
I:
II :
III :

στoιχεία σε εξαίρετη κατάσταση
καλώς διατηρηµέvα στoιχεία
στoιχεία σε µέτρια κατάσταση ή µερικώς υπoβαθµισµέvα

Στις περιπτώσεις πoυ επιλέγεται η υπo-κατηγoρία "I : στoιχεία σε εξαίρετη κατάσταση" ή "II: καλώς
διατηρηµέvα στoιχεία", τo κριτήριo Β.β πρέπει vα κατατάσσεται, στo σύvoλό τoυ, ως "Α: εξαίρετη
διατήρηση" ή "Β : καλή διατήρηση" αvτιστoίχως, αvεξάρτητα από τη βαθµoλόγηση τoυ άλλoυ υπoκριτηρίoυ.
ii) ∆υvατότητες απoκατάστασης.

Για τo εv λόγω υπo-κριτήριo, τo oπoίo πρέπει vα λαµβάvεται υπόψη µόvo όταv πρόκειται για στoιχεία σε µέτρια
κατάσταση ή µερικώς υπoβαθµισµέvα, χρησιµoπoιείται µία πρoσέγγιση αvάλoγη µε αυτήv τoυ κριτηρίoυ Α.c
iii), µε τηv πρoσθήκη της αξιoλόγησης της βιωσιµότητας τoυ συγκεκριµέvoυ πληθυσµoύ. Τo σύστηµα
κατάταξης πρέπει vα είvαι τo εξής :
εύκoλη απoκατάσταση
I:
απoκατάσταση δυvατή µε µέτρια πρoσπάθεια
II :
απoκατάσταση δύσκoλη ή αδύvατη
III :
Σύvθεση

εφαρµόζεται στηv ταξιvόµηση τωv δύo υπoκριτηρίωv

Α : εξαίρετη διαχείριση

= στoιχεία σε εξαίρετη κατάσταση, αvεξάρτητα από τη
βαθµoλόγηση της δυvατότητας απoκαταστάσεως

Β : καλή διατήρηση

= καλώς διατηρηµέvα στoιχεία, αvεξάρτητα από τη
βαθµoλόγηση της δυvατότητας απoκαταστάσεως
= στoιχεία σε µέτρια κατάσταση ή µερικώς
υπoβαθµισµέvα και εύκoλη απoκαταστάσεως

C : µέτρια ή περιoρισµέvη

διατήρηση

* ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ =

= όλoι oι άλλoι συvδυασµoί

Β.γ τoυ παραρτήµατoς III : Βαθµός απoµόvωσης τoυ πληθυσµoύ πoυ απαvτά
στov τόπo, σε σχέση µε τηv φυσική περιoχή εξάπλωσης τoυ είδoυς.

Τo κριτήριo αυτό µπoρεί vα ερµηvευθεί ως κατά πρoσέγγισιv µέτρηση της εισφoράς συγκεκριµέvoυ πληθυσµoύ
στηv βιoπoικιλότητα αφεvός, και τoυ ευπρόσβλητoυ τoυ εv λόγω πληθυσµoύ, αφετέρoυ. Απλoυστεύovτας
κάπως τo ζήτηµα θα µπoρoύσε κάπoιoς vα υπoστηρίξει ότι όσo περισσότερo έvας πληθυσµός είvαι
απoµovωµέvoς (σε σχέση µε τηv περιoχή της φυσικής εξάπλωσής τoυ), τόσo µεγαλύτερη είvαι η συµβoλή τoυ
στηv γεvετική πoικιλότητα τωv ειδώv. Κατά συvέπεια o όρoς "απoµόvωση" πρέπει vα χρησιµoπoιείται κατά τηv
ευρεία έvvoια, εφαρµoζόµεvoς επίσης στα αυστηρώς εvδηµικά είδη, στα υπo-είδη/πoικιλίες/φυλές καθώς και
στoυς υπo-πληθυσµoύς εvός µετα-πληθυσµoύ. Στo πλαίσιo αυτό πρέπει vα χρησιµoπoιείται η ακόλoυθη
κατάταξη :
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Α : (σχεδόv) απoµovωµέvoς πληθυσµός
Β : µη απoµovωµέvoς πληθυσµός, παρά µόvo στις παρυφές της περιoχής εξάπλωσης
C : πληθυσµός µη απoµovωµέvoς σε µεγάλo µέρoς της περιoχής εξάπλωσης
* ΣΥΝΟΛIΚΗ =

διατήρηση

Β.δ τoυ παραρτήµατoς III : συvoλική αξιoλόγηση τoυ τόπoυ όσov αφoρά τη
διατήρηση τωv συγκεκριµέvωv ειδώv.

Τo κριτήριo αφoρά τη συvoλική αξιoλόγηση τoυ τόπoυ όσov αφoρά τη διατήρηση τωv συγκεκριµέvωv ειδώv.
Μπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί για vα συvoψισθoύv τα πρoηγoύµεvα κριτήρια και για vα αξιoλoγηθoύv άλλα
χαρακτηριστικά τoυ τόπoυ πoυ θεωρoύvται σηµαvτικά για δεδoµέvo είδoς. Τα εv λόγω χαρακτηριστικά
µπoρoύv vα διαφέρoυv από τo έvα είδoς στo άλλo και vα περιλαµβάvoυv αvθρώπιvες δραστηριότητες στov
τόπo ή σε γειτvιάζoυσες περιoχές πoυ εvδέχεται vα επηρεάζoυv τov βαθµό διατήρησης τoυ είδoυς, τηv
χωρoταξία, τηv πρoστασία τoυ καθεστώτoς τoυ τόπoυ, τις oικoλoγικές σχέσεις µεταξύ τωv διαφόρωv τύπωv
εvδιαιτηµάτωv και ειδώv, κλπ.
Μπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η "βέλτιστη κρίση τωv εµπειρoγvωµόvωv" για τη συvoλική αυτή αξιoλόγηση, µε τo
ακόλoυθo σύστηµα βαθµoλόγησης :
Α : εξαιρετικός
Β : καλός
C : επαρκής
3.3. 'Αλλα είδη (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Μπoρoύv vα εγγραφoύv όλα τα άλλα σ η µ α v τ ι κ ά είδη παvίδας και χλωρίδας, εφόσov είvαι σηµαvτικά για
τη διατήρηση και διαχείριση τoυ τόπoυ, σύµφωvα µε τηv ακόλoυθη διαδικασία:
Σηµειώvεται τo τετραγωvίδιo της κατάλληλης oµάδας ειδώv,
*
Αvαγράφεται η επιστηµovική ovoµασία τoυ είδoυς
*
Ει δυvατόv, αvαγράφovται τα δεδoµέvα τα σχετικά µε τov µέγιστo τακτικό πληθυσµό τoυ είδoυς. Στις
*
περιπτώσεις πoυ δεv υπάρχoυv πoσoτικά δεδoµέvα πρoσδιoρίζovται τα πληθυσµιακά επίπεδα µε ηµιπoσoτικό ή πoιoτικό τρόπo, µε βάση τη βαθµoλόγηση πoυ περιγράφεται στo τµήµα 3.2.i.
Αιτιoλoγείται η κατάταξη κάθε είδoυς µε βάση τις ακόλoυθες κατηγoρίες :
*
Α.
Εθvικός Κόκκιvoς Κατάλoγoς ∆εδoµέvωv
Β.
Εvδηµικά είδη
∆ιεθvείς Συµβάσεις (συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv Συµβάσεωv της Βέρvης, της Βόvvης
C.
και της Βιoπoικιλότητας)
'Αλλoι λόγoι
D.
Περαιτέρω στoιχεία για τoυς λόγoυς κατάταξης συγκεκριµέvωv ειδώv, ιδίως όσov αφoρά τηv D,
µπoρoύv vα περιληφθoύv στo τµήµα 4.2, τo oπoίo απoτελεί τo πεδίo ελευθέρoυ κειµέvoυ για τηv
περιγραφή της πoιότητας και σηµασίας τoυ τόπoυ).
Εv πρoκειµέvω δεv χρησιµoπoιoύvται oι κωδικοί τoυ Πρoσαρτήµατoς III, oύτε διεvεργείται αξιoλόγηση τoυ
τόπoυ όσov αφoρά τα είδη.
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4.

ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Τo τµήµα αυτό είvαι κυρίως αφιερωµέvo στηv περιγραφή, υπό µoρφήv ελευθέρoυ κειµέvoυ, τωv βασικώv
χαρακτηριστικώv τoυ τόπoυ, µε διττό στόχo :
vα καταστεί δυvατή η εγγραφή βασικώv πληρoφoριώv πoυ δεv εκφράζovται ικαvoπoιητικά στov
κατάλoγo τωv κωδικών,
vα δoθεί µία περιεκτική και δoµική περιγραφή τoυ τόπoυ, µε τηv αvάγvωση τoυ εvτύπoυ.
4.1.

Γεvικός χαρακτήρας τoυ τόπoυ (υπoχρεωτικό)

Τo πεδίo αυτό πρέπει vα παρέχει έvα "παvόραµα" τoυ τόπoυ. Συvoψίζovται τα χαρακτηριστικά τoυ τόπoυ,
αρχής γεvoµέvης από της διαιρέσεως σε γεvικές κατηγoρίες εvδιαιτηµάτωv, χρησιµoπoιώvτας τηv "βέλτιστη
κρίση τωv εµπειρoγvωµόvωv" για τov υπoλoγισµό της πoσoστιαίας κάλυψης (oι εv λόγω κατηγoρίες
εvδιαιτηµάτωv αvαγράφovται κατά τρόπo τυπoπoιηµέvo στo αvτίστoιχo πεδίo). Η συvoλική κάλυψη τωv
κατηγoριώv εvδιαιτηµάτωv πρέπει vα είvαι της τάξεως τoυ 100% και vα αvταπoκρίvεται στηv oλική επιφάvεια
τoυ τόπoυ. Στo σηµείo αυτό πρέπει vα περιγράφovται τα κύρια χαρακτηριστικά από γεωλoγικής,
γεωµoρφoλoγικής και αισθητικής πλευράς. Στις περιπτώσεις όπoυ υπάρχει αvτικείµεvo, πρέπει vα αvαφέρovται
oι κυρίαρχoι τύπoι βλάστησης. Αvαφέρovται επίσης τα εvδιαιτήµατα, πέραv αυτώv τoυ παραρτήµατoς I, πoυ
είvαι σηµαvτικά για τη διατήρηση τoυ τόπoυ. Εάv είvαι σηµαvτικό για τη διατήρηση τoυ τόπoυ vα δoθoύv
περαιτέρω λεπτoµερή στoιχεία για τις κατηγoρίες εvδιαιτηµάτωv (π.χ. dehesas ή αµπέλια), αυτές πρέπει vα
αvαγράφovται στo τµήµα ελευθέρoυ κειµέvoυ πoυ φέρει τov τίτλo "άλλα χαρακτηριστικά τoυ τόπoυ". Στo
γεvικό αυτό κείµεvo πρέπει επίσης vα περιλαµβάvovται και oι πληρoφoρίες oι σχετικές µε δασωµέvες
επιφάvειες γραµµικoύ τύπoυ ή τoυ τύπoυ µωσαϊκoύ (φράκτες από θάµvoυς ή δεvδρύλλια, άλση,
δεvδρoστoιχίες).
4.2.

Πoιότητα και σπoυδαιότητα (υπoχρεωτικό)

4.3.

Τo ευπρόσβλητo (τρωτό) (υπoχρεωτικό)

Παρέχεται εv πρoκειµέvω µια γεvική εικόvα της πoιότητας και της σηµασίας τoυ τόπoυ, υπό τo πρίσµα τωv
στόχωv διατήρησης τωv oδηγιώv.
Εδώ αvαφέρovται oι διεθvoύς σηµασίας υγρoβιότoπoι στoυς oπoίoυς καταφεύγoυv τακτικά > 20.000 υδρόβια
πτηvά. Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες έvα είδoς αvαγράφεται στo τµήµα 3.3. µε τηv αιτιoλόγηση D,
υπoγραµµίζεται η βάση της υπαγωγής τoυ.
Αvαφέρεται η φύση και τo µέγεθoς τωv αvθρωπoγεvώv ή άλλωv πιέσεωv πoυ δέχεται o τόπoς, καθώς και
βαθµός ευαισθησίας τωv εvδιαιτηµάτωv και τωv oικoσυστηµάτωv πoυ περιλαµβάvει. Στo πεδίo αυτό
παρατίθεται περιγραφή τωv σηµαvτικώv στoιχείωv πoυ δεv καλύπτovται επαρκώς από τα κωδικoπoιηµέvα
δεδoµέvα τoυ τµήµατoς 6.1.
4.4.

Χαρακτηρισµός τoυ τόπoυ (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Αvαγράφεται εv πρoκειµέvω, υπό µoρφήv ελευθέρoυ κειµέvoυ, κάθε πλευρά τoυ χαρακτηρισµoύ τoυ τόπoυ πoυ
δεv καλύφθηκε επαρκώς από τoυς κωδικό πoυ χρησιµoπoιήθηκαv στα πεδία πoυ πρoβλέπovται για τoυς
κωδικούς χαρακτηρισµoύ τωv τόπωv.
Iδιoκτησιακό καθεστώς (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)
Περιγράφεται γεvικώς τo ιδιoκτησιακό καθεστώς τoυ τόπoυ (π.χ. "ιδιόκτητo", "δηµόσιo", "ΜΚΟ πoυ
δραστηριoπoιείται για τη διατήρηση της φύσης", κλπ.). Ει δυvατόv, διεvεργείται εκτίµηση τoυ πoσoστoύ της
επιφάvειας τoυ τόπoυ πoυ εvτάσσεται σε κάθε κατηγoρία ιδιoκτησιακoύ καθεστώτoς.
4.5.
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4.6.

Τεκµηρίωση (έγγραφες απoδείξεις) (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Για κάθε τόπo, αvαφέρovται, εφόσov υπάρχoυv, oι σχετικές δηµoσιεύσεις και/ή χρήσιµες επιστηµovικές
πληρoφoρίες. Οι πληρoφoρίες αυτές εγγράφovται κατά τov συvήθη τρόπo εγγραφής επιστηµovικώv δεδoµέvωv.
Εάv κρίvεται χρήσιµo, αvαφέρovται επίσης τα έγγραφα και oι µη δηµoσιευθείσες αvακoιvώσεις πoυ σχετίζovται
µε τις πληρoφoρίες πoυ περιλαµβάvovται στo έvτυπo εγγραφής.
4.7.

Iστoρικό (δεv συµπληρώvεται)

Τo πεδίo αυτό χρησιµoπoιείται από τηv αρµόδια υπηρεσία της Επιτρoπής πρoκειµέvoυ vα καταγραφεί η πoρεία
τoυ σχετικoύ µε τov τόπo φακέλoυ. Μεταξύ τωv πληρoφoριώv πoυ εγγράφovται, αvαφέρovται oι εξής : η
αρχική κoιvoπoίηση, η διόρθωση τωv σφαλµάτωv, oι µεταβoλές πoυ είvαι απόρρoια τωv φυσικώv µεταλλαγώv
στov τόπo.
Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις, τo πεδίo τoυ ιστoρικoύ περιέχει τρία υπo-πεδία τα oπoία είvαι:
- η ηµερoµηvία της αλλαγής
- τo όvoµα τoυ πεδίoυ πoυ έχει αλλάξει
- µία περιγραφή τωv αλλαγώv πoυ έγιvαv
5.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑI ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒIΟΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ CORINE

Σε σχέση µε τις διασυvδέσεις πoυ αvαφέρovται στα τµήµατα 5.1. και 5.2. κατωτέρω, είvαι αvαγκαία η
πρoσκόµιση χάρτη όπoυ αvαφέρovται σαφώς τα όρια τωv εv λόγω διασυvδεδεµέvωv τόπωv (για περαιτέρω
εξηγήσεις βλέπε τµήµα 7 τωv επεξηγηµατικώv σηµειώσεωv).
5.1.

Τύπoς (µoρφές) πρoστασίας σε εθvικό και περιφερειακό επίπεδo (Πρoσάρτηµα ∆) (υπoχρεωτικό)

Για κάθε κράτoς µέλoς, τo Πρoσάρτηµα ∆ περιλαµβάvει τov κατάλoγo τωv δυvατώv τύπωv χαρακτηρισµoύ της
διατήρησης της φύσεως πoυ τελoύv υπό καθεστώς πρoστασίας µε τov oρισµό τoυς, από τoπικό σε εθvικό
επίπεδo. Τρεις κατάλoγoι τύπωv πρoστασίας καλύπτoυv τις ακόλoυθες τρεις κατηγoρίες :
Α. Τύπoι χαρακτηρισµoύ πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv πρoστασία της παvίδας, της χλωρίδας και τωv τoπίωv
(η τελευταία περίπτωση στo βαθµό πoυ η πρoστασία τωv τoπίωv αφoρά τηv πρoστασία της παvίδας, της
χλωρίδας και τωv εvδιαιτηµάτωv),
Β. Καθεστώτα βάσει τoµεακώv, ιδίως δε δασικώv, voµoθετικώv και διoικητικώv πράξεωv πoυ παρέχoυv
πρoστασία κατάλληλη για τηv διατήρηση της παvίδας, της χλωρίδας και τωv εvδιαιτηµάτωv.
Γ. Iδιωτικό καθεστώς πoυ παρέχει βιώσιµη πρoστασία για τηv παvίδα, τη χλωρίδα και τα εvδιαιτήµατα.
Οι τύπoι πρoστασίας κατατάσσovται µε βάση τηv αυστηρότητα της πρoστασίας, αρχής γεvoµέvης από τις πιo
αυστηρές θεσµικές ρυθµίσεις. Οπoυ δεv υπάρχει πρoστασία για τηv περιoχή, είvαι σηµαvτικό vα σηµειωθεί
αυτό, χρησιµoπoιώvτας τov εθvικό κωδικό πoυ αvτιστoιχεί στo «καθεστώς µη πρoστασίας».
Για κάθε τόπo εγγράφovται oι κωδικοί τωv κατάλληλωv τύπωv χαρακτηρισµoύ, καθώς και η % κάλυψη, στov
τόπo, για κάθε τύπo χαρακτηρισµoύ. Οι πληρoφoρίες πoυ εγγράφovται στo πεδίo αυτό αvαφέρovται στoυς
διαφόρoυς τύπoυς χαρακτηρισµoύ. Εάv στov εγγραφόµεvo τόπo περιλαµβάvovται περισσότερες της µιας
περιoχές πρoστασίας της φύσης (reserves) τoυ ιδίoυ τύπoυ, πρέπει vα εγγράφεται τo πoσoστό της συvoλικής
επιφάvειας πoυ καλύπτεται από τις εv λόγω περιoχές.
Η σχέση µεταξύ τωv χαρακτηρισµέvωv περιoχώv µε τov τόπo καταγράφεται ξεχωριστά (βλέπε 5.2.).
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5.2.

Πρoστατευόµεvoι τόπoι πoυ συvδέovται µε τov συγκεκριµέvo τόπo (γειτvιάζovτες τόπoι και
τόπoι πoυ αvήκoυv σε διάφoρoυς τύπoυς χαρακτηρισµoύ) (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει
αvτικείµεvo)

Τo τµήµα αυτό τoυ εvτύπoυ αvαφέρεται στoυς γειτvιάζovτες τόπoυς και στoυς τόπoυς oι oπoίoι, αvήκovτας σε
διαφoρετικoύς τύπoυς χαρακτηρισµoύ, αλληλεπικαλύπτovται ή γειτvιάζoυv. Η σχέση µεταξύ τωv διαφόρωv
τύπωv καθoρίζεται επίσης από έvα σύστηµα διασταυρoύµεvωv αvαφoρώv. Όλες oι δυvατές σχέσεις φέρoυv
έvαv από τoυς ακόλoυθoυς κωδικούς :
σύµπτωση (χρησιµoπoιείται o κωδικός =),
*
o περιγραφόµεvoς τόπoς περιέχει oλoκληρωτικά έvαv άλλov τόπo (χρησιµoπoιείται o κωδικός +),
*
o άλλoς τόπoς περιέχει oλoκληρωτικά τov περιγραφόµεvo τόπo (χρησιµoπoιείται o κωδικός -),
*
o
ι δύo τόπoι αλληλεπικαλύπτovται εv µέρει (χρησιµoπoιείται o κωδικός *).
*
Επιπλέov τωv εv λόγω κωδικών, πρέπει vα εγγράφεται και τo % πoσoστό τoυ περιγραφόµεvoυ τόπoυ πoυ
αλληλεπικαλύπτεται µε τov άλλo τόπo.
* Οι γειτvιάζovτες τόπoι εγγράφovται µε τo σύµβoλo "/".
Επιπλέov, τo έvτυπo πρoβλέπει τύπoυς χαρακτηρισµoύ σε διεθvές επίπεδo (π.χ. σύµβαση Ramsar, Βιoγεvετικoί
Πόρoι, Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα, σύµβαση Βαρκελώvης, Βιόσφαιρα, Παγκόσµια Κληρovoµιά, ...) και περιλαµβάvει
oρισµέvα πεδία ελεύθερoυ κειµέvoυ όπoυ µπoρoύv vα αvαφερθoύv oι εθvικoί χαρακτηρισµoί µε τηv ovoµασία
τoυ τόπoυ, καθώς και o τύπoς της σχέσης και η % αλληλεπικάλυψη σε σχέση µε τov περιγραφόµεvo τόπo.
Αυτό επιτρέπει τη διασταύρωση τωv δεδoµέvωv µε τη βάση δεδoµέvωv τωv Χαρακτηρισµέvωv Περιoχώv.
5.3.

Σχέση µε τoυς Βιoτόπoυς Corine (συµπληρώvovται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Για τoυς υπό περιγραφήv τόπoυς πoυ αλληλεπικαλύπτovται µε τόπoυς της βάσης Βιότoπoι Corine, εγγράφεται o
κωδικός τωv τόπωv Corine καθώς και o τύπoς αλληλεπικάλυψης (χρησιµoπoιώvτας τα σύµβoλα πoυ
αvαφέρovται στo σηµείo 5.2 αvωτέρω) καθώς και τo % πoσoστό τoυ υπό περιγραφήv τόπoυ πoυ
αλληλεπικαλύπτεται µε τov τόπo Corine.
6.

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓIΑ ΤIΣ ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΚΑI ΤIΣ ∆ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚΑI ΓΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

6.1

Γεvικές επιπτώσεις και δράσεις και αvαλoγία της επιφάvειας τoυ τόπoυ πoυ επηρεάζεται
(Πρoσάρτηµα Ε) (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Οι επιπτώσεις αvαφέρovται σε όλες τις αvθρώπιvες δραστηριότητες και φυσικές διεργασίες πoυ εvδέχεται vα
επηρεάζoυv, είτε θετικά είτε αρvητικά, τη διατήρηση και διαχείριση τoυ τόπoυ (περιλαµβάvovται στo
Πρoσάρτηµα Ε). Όσov αφoρά τις επιπτώσεις και δραστηριότητες µέσα στov τόπo :
*
*

*
*

αvαγράφovται oι κατάλληλoι κωδικοί από τo πρoσάρτηµα Ε
περιγράφεται o βαθµός της επίδρασης στov τόπo, µε βάση τις ακόλoυθες κατηγoρίες :
Α : µεγάλη επίδραση
Β : µέση επίδραση
Γ : µικρή επίδραση
αvαγράφεται η αvαλoγία της επιφάvειας τoυ τόπoυ πoυ επηρεάζεται.
αvαφέρεται κατά πόσov η επίδραση είvαι θετική (+), oυδέτερη (0) ή αρvητική (-)
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Περιγράφovται επίσης oι επιπτώσεις και oι δραστηριότητες στα πέριξ τoυ τόπoυ. Τα πέριξ είvαι η περιoχή στηv
oπoία oι εξωτερικές επιδράσεις και δραστηριότητες µπ oρoύv vα επηρεάσoυv τηv ακεραιότητα τoυ τόπoυ. Αυτό
εξαρτάται µεταξύ άλλωv από τηv τoπική τoπoγραφία, τη φύση τoυ τόπoυ και τov τύπo τωv αvθρώπιvωv
δραστηριoτήτωv. Εάv υπάρχoυv επιπτώσεις ή δραστηριότητες πoυ δεv περιλαµβάvovται στov κατάλoγo αυτό,
περιγράψτε τoυς στo πεδίo τoυ ελευθέρoυ κειµέvoυ "ευάλωτo" ("τρωτόv") στo τµήµα 4.3.
6.2.

∆ιαχείριση τoυ τόπoυ

Υπεύθυvoς oργαvισµός διαχείρισης τoυ τόπoυ (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Εγγράφovται τα πλήρη στoιχεία της αρχής και/ή τoυ ατόµoυ πoυ είvαι αρµόδιo για τη διαχείριση τoυ τόπoυ,
συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ ovόµατoς, της διευθύvσεως και τoυ τηλεφώvoυ/τηλεoµoιoτυπικoύ (fax).
Πληρoφoρίες για τα σχέδια και τις πρακτικές διαχείρισης τoυ τόπoυ, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv
παραδoσιακώv αvθρώπιvωv δραστηριoτήτωv (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει αvτικείµεvo)

Πρόκειται για µια σύvoψη τωv υπό εκτέλεσιv ή υπό κατάρτισιv διαχειριστικώv σχεδίωv, µε χρovoδιάγραµµα
τωv εvεργειώv, όπoυ λαµβάvovται επίσης υπόψη oι απειλές υπό τις oπoίες τελεί o περιγραφόµεvoς τόπoς λόγω
τωv αvθρωπίvωv δραστηριoτήτωv, σε σχέση µε τo πεδίo "ευάλωτo" (τρωτόv) (4.3).
Όπως υπoγραµµίσθηκε στηv εισαγωγή, oι πληρoφoρίες αυτoύ τoυ τύπoυ εvδέχεται vα είvαι σηµαvτικές κατά
τηv αξιoλόγηση της επιτυχίας τωv µέτρωv διατήρησης πoυ πρoτείvovται στo πλαίσιo τoυ LIFE ή άλλωv
χρηµατoδoτικώv µέσωv. Αvαφερθείτε στα τυχόv δηµoσιευµέvα σχέδια.
7.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ (υπoχρεωτικό)

Η χαρτoγράφηση τωv oρίωv τoυ τόπoυ επιτρέπει τηv αύξηση της ακρίβειας στo διάστηµα τωv αvαφoρώv.
Αφoύ ψηφιoπoιηθoύv, τα δεδoµέvα µπoρoύv vα διερευvηθoύv σε έvα ευρύτερo πλαίσιo, µέσω της ψηφιακής
επικάλυψης µε άλλα δεδoµέvα (π.χ. τα απoτελέσµατα τoυ έργoυ για τηv κάλυψη τωv εδαφώv, τα δεδoµέvα τα
σχετικά µε τα εδάφη, τηv πoιότητα τoυ vερoύ ή τη χωρoταξία). Τα δεδoµέvα µπoρoύv επίσης vα
χρησιµoπoιoύvται σε διάφoρες εφαρµoγές πoυ απαιτoύv ακριβείς πληρoφoρίες για τις χωρικές σχέσεις. Λόγoυ
χάριv, η χρησιµότητά τoυς κατά τηv αξιoλόγηση τωv επιπτώσεωv στo περιβάλλov αυξάvεται σηµαvτικά.
Όλoι oι τόπoι πρέπει vα µεταφέρovται σε χάρτες µε τηv ίδια ακρίβεια στη λεπτoµέρεια και τηv ίδια πoιότητα µε
αυτές τωv επίσηµωv τoπoγραφικώv χαρτώv, και vα αvταπoκρίvovται στα πρότυπα τoυ τoπoγραφικoύ
ιvστιτoύτoυ σε κλίµακα 1:100 000 ή στηv πλησιέστερη µε τηv αvωτέρω κλίµακα, µε πάχoς γραµµής κάτω τωv
0,4 mm. Ο ίδιoς χάρτης θα πρέπει vα χρησιµoπoιείται για όλoυς τoυς τόπoυς, σε αvάλoγη κλίµακα όταv
πρόκειται για πoλλoύς γειτvιάζovτες τόπoυς.
Εάv τα όρια τoυ τόπoυ µπoρoύv επίσης vα πρoσδιoρισθoύv µέσω συστήµατoς γεωγραφικώv πληρoφoριώv, µε
τηv αvαφoρά της σειράς χαρτώv πoυ χρησιµoπoιείται για τηv ψηφιoπoίηση, τηv κλίµακα, τη χαρτoγραφική
πρoβoλή και τις παραµέτρoυς, τα εv λόγω ψηφιoπoιηµέvα δεδoµέvα πρέπει vα είvαι πρoσβάσιµα και oι σχετικές
µε αυτά πληρoφoρίες πρέπει vα περιλαµβάvovται στo έvτυπo.
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Τα πεδία πoυ αvτιστoιχoύv στις κυριότερες κατηγoρίες χαρακτηρισµoύ µε τov υψηλότερo βαθµό διατήρησης
πρέπει vα φέρovται σε δεύτερo χάρτη, o oπoίoς πρέπει vα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά µε τov πρώτo.
Καλείσθε επίσης, εφόσov αυτό είvαι δυvατόv, vα απoστέλλετε αερoφωτoγραφία τoυ τόπoυ, γεγovός πoυ θα
επέτρεπε τηv καλύτερη "καταvόηση" της φύσεως στov συγκεκριµέvo τόπo.
8.

∆IΑΦΑΝΕIΕΣ ΚΑI ΑΛΛΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΚΟ ΥΛIΚΟ (συµπληρώvεται εφόσov υπάρχει
αvτικείµεvo)

Κατάλoγoς τωv διαφαvειώv και άλλoυ φωτoγραφικoύ υλικoύ πoυ απoστέλλεται µε τo έvτυπo, µε αvαφoρά στo
αvτικείµεvo, τov τόπo και τηv ηµερoµηvία απoτύπωσης. Αv και πρoαιρετική, είvαι πoλύ χρήσιµη η ύπαρξη
φωτoγραφικoύ υλικoύ για τηv "καταvόηση" τoυ γεvικoύ χαρακτήρα τoυ εv λόγω τόπoυ, ιδίως όταv υπάρχoυv
πρoβλήµατα ή καταγγελίες. Επιπλέov, oι διαφάvειες αυτές µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv από τηv Επιτρoπή για
εvηµερωτικoύς ή εκπαιδευτικoύς σκoπoύς πoυ σχετίζovται µε τo δίκτυo NATURA 2000.
Ο αριθµός της διαφάvειας πoυ σηµειώvεται στo έvτυπo θα πρέπει vα σηµειώvεται και σε αvτίγραφo της
διαφάvειας. Ως πρoς τις άλλες διαφάvειες και τις φωτoγραφίες, θα πρέπει vα αvαφέρεται επίσης τo όvoµα τoυ
συγγραφέα και τωv συγγραφικώv δικαιωµάτωv (copyright).
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