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Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου
Ο ποταμός Έβρος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδος και είναι ο δεύτερος
σε μέγεθος ποταμός της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πηγές του βρίσκονται στην οροσειρά
Ρίλα της Βουλγαρίας, νότια της πρωτεύουσας Σόφια.


Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 528 χλμ., από τα οποία τα 310 ανήκουν στη
Βουλγαρία και τα 218 αποτελούν το φυσικό σύνορο Ελλάδος-Τουρκίας.



Η συνολική λεκάνη απορροής έχει επιφάνεια 53.000 km²,εκ των οποίων το 66%
ανήκει στη Βουλγαρία, το 27,5% στην Τουρκία και το 6,5% στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου θεσπίστηκε με την ΚΥΑ 4110/2007 (ΦΕΚ 102/Δ/16-03-2007):
«Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των υγροτόπων του Δέλτα στις
εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικό Πάρκο με την
ονομασία Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου»

Νομικό πλαίσιο
Οι κυριότεροι νόμοι με τους οποίους προστατεύεται ο υγρότοπος του Δέλτα Έβρου είναι:


Διεθνής σύμβαση Ramsar (1974), με την οποία το Δέλτα του Έβρου αναγνωρίζεται ως
Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας.



Κοινοτική Οδηγία 2009/147/ ΕΚ («Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών») για την
προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους, βάσει της οποίας ορίστηκε η ΖΕΠ Δέλτα
Έβρου GR1110006.



Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας», βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το ευρωπαϊκό
οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura2000 και ορίστηκε η Ειδική Ζώνη
Διατήρησης Δέλτα Έβρου GR1110007.



Κοινή Υπουργική Απόφαση 4110/2007, με την οποία η περιοχή χαρακτηρίζεται ως
Εθνικό Πάρκο κι η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των υγροτόπων και
των φυσικών σχηματισμών στις εκβολές του ποταμού Έβρου.



Ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ζώνες Προστασίας (ΚΥΑ 4110/2007)

Περιοχές Natura 2000 Δέλτα Έβρου
Κόκκινο: Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR1110006 (125.000 στρ.)
Μπλε: Ειδικές Ζώνες Διατήρησης GR1110007(99.000 στρ.)

Περιοχές Natura 2000 ΦΔΠΠΔΕΣ 2018

Το Πρόγραμμα Φύλαξης-Επόπτευσης στο
Δέλτα του Έβρου

Πρόγραμμα Επόπτευσης - Φύλαξης


Είναι το συνολικό σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής κι ελέγχου των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που εφαρμόζει ο ΦΔΠΠΔΕΣ στην περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Έβρου και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δράσεις από το στάδιο
της παρατήρησης στο πεδίο και την ενημέρωση των αρχών ως την ανάλυση των
στοιχείων της βάσης δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.



Σκοπός της δράσης είναι η πρόληψη, η αποτροπή και η αντιμετώπιση παράνομων
ενεργειών και γενικότερα ο έλεγχος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην
προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

Ιστορικό υλοποίησης της δράσης


Το Πρόγραμμα Επόπτευσης – Φύλαξης του ΦΔΠΠΔΕΣ αποτελεί συνέχεια της δράσης
που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης
για την προστασία και ανάδειξη του Δέλτα Έβρου καθώς και του Προγράμματος Life
«Αποκατάσταση και Διαχείριση της λ/θ Δράνας στο Δέλτα Έβρου».



Από το 2006 έως το 2009 το Πρόγραμμα Επόπτευσης – Φύλαξης υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ, από το 2010 ως το 2015 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ
ενώ από το 2016 η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.



Παράλληλα ο ΦΔΠΠΔΕΣ συμμετέχει με δράσεις φύλαξης στο Δέλτα Έβρου στην
υλοποίηση άλλων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα LIFE “Safeguarding the Lesser
White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites
within the European flyway” (2012-14) και το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την
προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Δέλτα του Έβρου» (2015
-σήμερα).

Αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης
Αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Ν. 4519/2018:


Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,



Η εισήγηση και αναφορά προς τις αρμόδιες αρχές των πράξεων και παραλείψεων
εκείνων που συνιστούν παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.



Η γενικότερη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς.



οι ΦΔΠΠ μπορεί να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και
το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες
επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής

Ρόλος του Φορέα Διαχείρισης


Έχει να κάνει με τη συνεπικουρία και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών όσον
αφορά την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και κανονισμών.



Δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει το έργο των αρχών για πιο αποτελεσματική
φύλαξη.



Δεν έχει αστυνομικό ή ανακριτικό χαρακτήρα.

Προσωπικό και μέσα του Φορέα Διαχείρισης
Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης που ασχολείται με την φύλαξη της
προστατευόμενης περιοχής είναι τέσσερις (4) επόπτες κι ο υπεύθυνος φύλαξης. Τα μέσα
που έχουν στη διάθεση τους είναι:


2 αυτοκίνητα (1 όχημα τύπου τζιπ και 1 διπλοκάμπινο 4Χ4)



2 πλάβες με εξωλέμβιες μηχανές



Εξοπλισμός πεδίου (χάρτες, κιάλια, GPS, φακός, ειδικός ρουχισμός, κ.ά.)



Εξοπλισμός γραφείου και κατάλληλο λογισμικό (Η/Υ, Microsoft Office, Google Earth,
ArcGIS)

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των
εποπτών έχει ως σκοπό:


Τη διασφάλιση της εφαρμογής των Νόμων, Κανονισμών και λοιπών αποφάσεων



Την προστασία της πανίδας και των βιοτόπων



Την προστασία της έκτασης από πιθανούς κινδύνους, π.χ. πυρκαγιές



Τον έλεγχο για φθορές και τη φύλαξη των δημόσιων εγκαταστάσεων



Τον εντοπισμό των αρνητικών επιπτώσεων στις αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της περιοχής



Την πληροφόρηση κι ενημέρωση των επισκεπτών και των χρηστών

Μεθοδολογία συστήματος φύλαξης


Περιπολίες πεδίου σύμφωνα με το «Σχέδιο Φύλαξης-Επόπτευσης» του Φορέα
Διαχείρισης



Οι περιπολίες πραγματοποιούνται από ομάδες των δύο ατόμων και ακολουθούν δύο
κύριες διαδρομές (ανατολικό και δυτικό δέλτα) προσπαθώντας να καλύψουν όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη έκταση



Σε κάθε περίοδο του έτους δίνεται προσοχή στις δραστηριότητες που τότε κυρίως
ευνοείται η άσκησή τους (π.χ. χειμώνας-θήρα, καλοκαίρι-αλιεία)



Το ωράριο και το πρόγραμμα των περιπολιών προσαρμόζονται στις ανάγκες φύλαξης
(καιρικές συνθήκες, φεγγάρι, έντονη δραστηριότητα κτλ.)



Ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και συνεργασία μαζί τους (Δασαρχείο
Αλεξ/πολης, Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης, Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξ/πολης,
Αστυνομικές Δ/νσεις Αλεξ/πολης και Φερών, Π.Ε. Έβρου) για την αντιμετώπιση των
αυθαιρεσιών



Καταγραφή στοιχείων σε βάση δεδομένων κι επεξεργασία τους
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Χάρτης κύριων διαδρομών περιπολιών

Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες


Για την εφαρμογή του Προγράμματος Επόπτευσης – Φύλαξης υπάρχει στενή
συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.



Για τον έλεγχο της θήρας: Δασαρχείο Αλεξ/πολης. Κατά την κυνηγετική περίοδο
πραγματοποιούνται κοινές περιπολίες



Για τον έλεγχο της αλιείας: Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης



Για αναφορά πυρκαγιών: Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξ/πολης



Για άλλα θέματα γίνεται επίσης ενημέρωση άλλων υπηρεσιών, όπως η Αστυνομική
Διεύθυνση Αλεξ/πολης, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου κ.ά.

Προβλήματα στην εφαρμογή του
Προγράμματος Επόπτευσης- Φύλαξης
Η έλλειψη ανακριτικών αρμοδιοτήτων των εποπτών των Φορέων Διαχείρισης έχει ως αποτέλεσμα
να δυσχεραίνεται το έργο της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας.
Οι επόπτες των Φορέων Διαχείρισης είναι αυτοί που έχουν κατά κύριο λόγο έντονη παρουσία στο
πεδίο στις ευαίσθητες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς ο ρόλος τους επικεντρώνεται
στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κυρίως των όρων που αναφέρονται στην
προστασία σημαντικών ειδών άγριας ζωής και των βιοτόπων τους (Ν. 3937/2011, Ευρωπαϊκές
Οδηγίες 2009/147/ ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ).
Η αδυναμία άμεσης επέμβασης των εποπτών κατά τη διάρκεια άσκησης παράνομων
δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης αρμοδιοτήτων δημιουργεί ένα χρονικό κενό, από την στιγμή που
θα ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία μέχρι να προσέλθουν οι ανακριτικοί υπάλληλοι, το οποίο
είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης και το οποίο έχει συνήθως ως αποτέλεσμα να μην
συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω οι δράστες. Με αυτόν τον τρόπο ο μηχανισμός πρόληψης και
καταστολής των περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών γίνεται αργοκίνητος και τελικά διαιωνίζεται μια
κατάσταση η οποία απέχει πολύ από τους στόχους που έχει θέσει το κράτος για την
αποτελεσματική φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας.

Άλλα θεσμικά ζητήματα τα οποία χρειάζεται να επιλυθούν ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη
φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών είναι τα εξής:


Με τον Ν. 4519/2018 περιήλθαν στην αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης όλες οι περιοχές
Natura της Ελλάδας. Δεν προβλέπεται όμως αντίστοιχη ενίσχυσή τους με επιπλέον προσωπικό
ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες αυξημένες ανάγκες φύλαξης των εν λόγω
περιοχών



Στο έργο της προστασίας μιας περιοχής μπορεί να εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, η κάθε μία
για διαφορετικό αντικείμενο και να υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ τους.
Αυτό δημιουργεί μια σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος για κάθε αυθαιρεσία με
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην αναλαμβάνει καμία υπηρεσία την ευθύνη για τον
έλεγχο μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (π.χ. παράνομη αλιεία σε γλυκά νερά στο Εθνικό
Πάρκο Δέλτα Έβρου).



Εκκρεμεί η έκδοση Π.Δ. χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών όπως προβλέπεται από
τον Ν. 1650/1986 και τον Ν. 3937/2011. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει το
απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίζει σαφώς και αναμφισβήτητα τον τρόπο που
ασκούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές και θα δίνει τις
κατευθύνσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προτάσεις για αποτελεσματικότερη φύλαξη


Απόδοση ανακριτικών αρμοδιοτήτων στους επόπτες των Φορέων Διαχείρισης κι ενίσχυση των
Φορέων με επιπλέον προσωπικό.



Καθορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών



Μείωση του αριθμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στον έλεγχο της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας ώστε να έχουν αρμοδιότητα μόνο αυτές που έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση
και τα μέσα για αυτό το έργο



Άμεση έκδοση των Π.Δ. του Ν. 1650/1986 για τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων
περιοχών

Αξιολόγηση των κυριότερων ανθρώπινων
δραστηριοτήτων

Γεωργία

Γεωργία - στοιχεία


Για την αποξήρανση των εδαφών και την απόδοση γεωργικών γαιών υλοποιήθηκαν
κατά τις δεκαετίες ‘50 και ‘60 εκτεταμένα αποστραγγιστικά έργα (Ευθυγράμμιση Έβρου,
δίκτυο αποστραγγιστικών καναλιών, αντλιοστάσια κτλ.) τα οποία λειτουργούν ως και
σήμερα.



Στην περιοχή του Δέλτα Έβρου έχουν διανεμηθεί περίπου 110.000 στρ. (με προσωρινές
και μόνιμες διανομές), απ΄ τα οποία σήμερα καλλιεργούνται 50.000-60.000 στρ.
(στοιχεία από ΣΔ Δέλτα Έβρου 2010-2014).



Το σύνολο σχεδόν των καλλιεργούμενων εκτάσεων βρίσκεται στην Περιφερειακή Ζώνη
(ΚΥΑ 4110/2007), στο βόρειο τμήμα του Δέλτα του Έβρου.



Πιο διαδεδομένες καλλιέργειες είναι το σιτάρι, το βαμβάκι και η μηδική και το ρύζι.

Γεωργία - προβλήματα


Έλλειψη μηχανισμού ελέγχου ποιότητας και ποσότητας εφαρμογής λιπασμάτων και
φυτοπροστατευτικών φαρμάκων.



Μη καθορισμένοι χώροι παρασκευής ψεκαστικού υγρού, καθώς κι απόθεσης και
περισυλλογής συσκευασιών φυτοφαρμάκων.



Απώλεια μεγάλων ποσοτήτων γλυκού νερού λόγω των αποστραγγιστικών έργων.



Πρόκληση πυρκαγιών σε αυτοφυή βλάστηση από αγρότες εντός κι επί των ορίων των
καλλιεργειών τους.

Κτηνοτροφία

Κτηνοτροφία-στοιχεία


Το τελευταίο διάστημα η κτηνοτροφία στο Δέλτα Έβρου δέχτηκε βαρύ πλήγμα από ζωικές
ασθένειες (οζώδης δερματίτιδα, ευλογιά) το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τη θανάτωση των
περισσότερων ζώων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπήρχαν πριν την εμφάνιση των ασθενειών, στο Δέλτα του
Έβρου βοσκούσαν 2.445 βοοειδή και 4.489 αιγοπρόβατα (ΣΔ Δέλτα Έβρου 2010-2014) ενώ
υπήρχαν 72 πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις (στοιχεία ΦΔ).



Οι επιτρεπόμενες εκτάσεις για βόσκηση καθορίζονται με τη ΔΑΔ 3/2007 η οποία
εναρμονίζεται με την ΚΥΑ 4110/2007. Συγκεκριμένα, η βόσκηση απαγορεύεται στη Ζώνη
Προστασίας Α καθώς και σε τμήμα της Γ.



Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4110/2007 επιτρέπεται η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων
πρόχειρων εγκαταστάσεων εσταυλισμού ζώων .

Κτηνοτροφία-προβλήματα


Οι προ υπάρχουσες (πριν το 2007) πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στο Δέλτα Έβρου
στερούνται νομιμότητας καθώς δεν έχουν άδεια λειτουργίας κι επομένως δεν είναι «νόμιμα
υφιστάμενες» όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 4110/2007.



Κατασκευή νέων πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.



Βόσκηση ζώων σε απαγορευμένες περιοχές.



Πρόκληση πυρκαγιών από κτηνοτρόφους.



Δεν υπάρχει επικαιροποιημένη λιβαδοπονική μελέτη με την οποία θα καθορίζονται ειδικά
διαχειριστικά μέτρα για την βόσκηση στο Δέλτα Έβρου.

Επιτρεπόμενη περιοχή άσκησης της βόσκησης
(ΔΑΔ 3/2007)

Αλιεία

Αλιεία-στοιχεία


Η αλιεία ασκείται στο θαλάσσιο τμήμα του Δέλτα Έβρου, τα ποτάμια και τα κανάλια και
αντίστοιχα διακρίνεται σε θαλάσσια και εσωτερικών υδάτων.



Σήμερα είναι σε ισχύ 55 επαγγελματικές άδειες (49 εσωτερικών υδάτων και 6
θαλάσσης) - ενώ υπάρχει άγνωστος αριθμός ερασιτεχνικών σκαφών τα οποία
προσαράζουν στα διάφορα αγκυροβόλια της περιοχής.



Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4110/2007 η επαγγελματική αλιεία επιτρέπεται σε όλη τη
θαλάσσια έκταση του Εθνικού Πάρκου με κάποιους περιορισμούς (απόσταση από
νησίδες, λ/θ Δράνα κτλ) ενώ η ερασιτεχνική απαγορεύεται μόνο στη Ζώνη Α.



Κάθε χρόνο εκδίδεται από το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Έβρου απόφαση απαγόρευσης της
αλιείας στα εσωτερικά ύδατα για χρονικό διάστημα 45 ημερών για λόγους προστασίας
της αναπαραγωγής της ιχθυοπανίδας.



Στη λιμνοθάλασσα Δράνα έχει επιβληθεί απαγόρευση αλίευσης μετά τον
επαναπλημμυρισμό της και για όσο διαρκεί η περίοδος αποκατάστασής της. Η
λιμνοθάλασσα Μονολίμνη η οποία μέχρι το 2010 λειτουργούσε ως ιχθυοτροφείο
σήμερα έχει εγκαταλειφθεί. Υπάρχει σχεδιασμός ώστε στο μέλλον οι δύο
λιμνοθάλασσες να επαναχρησιμοποιηθούν ως ιχθυοτροφεία (ο ΦΔ έχει ήδη
προχωρήσει στην εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης).

Αλιεία-προβλήματα


Ερασιτεχνική αλιεία από στεριάς σε παράκτιες περιοχές όπου η δραστηριότητα
απαγορεύεται, και με απαγορευμένα μέσα



Είσοδος σκαφών στη λ/θ Δράνα



Αλιεία σε εσωτερικά ύδατα την περίοδο που υπάρχει απαγόρευση



Πρόσβαση και προσάραξη σκαφών στις αμμονησίδες (για αλιεία, αποθήκευση
εργαλείων κ.ά.)



Παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ακατάλληλων οστράκων



Ελλιπής συνεισφορά της Αστυνομίας στον έλεγχο της αλιείας εσωτερικών υδάτων



Κίνηση οχημάτων ερασιτεχνών αλιέων μέσα στο ΚΑΖ για να φτάσουν στα αγκυροβόλια
ή στα σημεία ψαρέματος

Κυνήγι

Κυνήγι - στοιχεία


Το Δέλτα του Έβρου αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο κυνηγετικό ενδιαφέρον
υδρόβιων πουλιών στην Ελλάδα .



Τμήμα του υγροτόπου συνολικής έκτασης 69.000 στρ. είναι χαρακτηρισμένο ως
Καταφύγιο Άγριας Ζωής ενώ κάθε χρόνο εκδίδεται από το Δασαρχείο Αλεξ/πολης
Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας μέσω της οποίας καθορίζονται οι ειδικοί όροι και
κανονισμοί για την άσκηση της θήρας (επιτρεπόμενα είδη, αριθμός πουλιών, ζώνες
άσκησης θήρας κ.ά.).



Το κυνήγι στον υγρότοπο γίνεται είτε με ημερήσιες εξορμήσεις (δυτικό δέλτα) είτε με
βάση τις καλύβες στο ανατολικό Δέλτα στις οποίες οι κυνηγοί φτάνουν με πλωτά μέσα
και διαμένουν για αρκετές μέρες.



Το κυνήγι ασκείται κυρίως κατά την περίοδο από Δεκέμβριο ως Φεβρουάριο και κυρίως
κατά τις μέρες που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες,
ισχυροί άνεμοι, χιόνι).

Μέσος ημερήσιος αριθμός κυνηγών ανά μήνα κατά
τις κυνηγετικές περιόδους 2012-13 (μπλε στήλες)
και 2013-14 (κόκκινες στήλες)

Πηγή:Καζαντζίδης Σ., Ι. Βασιλειάδης, Β. Ηλίας και Ε. Μακρυγιάννη. 2015. Εκτίμηση της άμεσης και
έμμεσης επίδρασης της κυνηγετικής δραστηριότητας στον διαχειμάζοντα πληθυσμό της
Νανόχηνας (Anser erythropus) στο Δέλτα Έβρου. Τελική αναφορά. Πρόγραμμα: LIFE10
NAT/GR/000638 Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in
key wintering and staging sites within the European flyway.

Κατανομή κυνηγών στο Δέλτα Έβρου για τις
περιόδους 2012-13 και 2013-14

Καζαντζίδης Σ., Ι. Βασιλειάδης, Β. Ηλίας και Ε. Μακρυγιάννη. 2015. Εκτίμηση της άμεσης και
έμμεσης επίδρασης της κυνηγετικής δραστηριότητας στον διαχειμάζοντα πληθυσμό της
Νανόχηνας (Anser erythropus) στο Δέλτα Έβρου. Τελική αναφορά. Πρόγραμμα: LIFE10
NAT/GR/000638 Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in
key wintering and staging sites within the European flyway.

Ποσοτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Επόπτευσης
στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΠΠΔΕΣ (2010-18)

Γράφημα 1. Συνολική κατανομή παράνομων περιστατικών 2010-18

Γράφημα 2. Εξέλιξη περιστατικών παράνομης αλιείας ανά έτος

Γράφημα 3. Εξέλιξη περιστατικών λαθροθηρίας ανά έτος

Γράφημα 5. Εξέλιξη περιστατικών πρόκλησης πυρκαγιών ανά έτος

Συμπεράσματα

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω συγκεντρωτικά
γραφήματα είναι τα εξής:


Τα κυριότερα περιστατικά αυθαιρεσιών για την περίοδο 2010-18 είχαν να κάνουν με
παράνομη αλιεία (κυρίως μεταφορά οστράκων) και πρόκληση πυρκαγιών.



Τα περιστατικά παράνομης αλιείας και πρόκλησης πυρκαγιών έχουν έντονη αυξητική
τάση τα τελευταία χρόνια.



Τα περιστατικά λαθροθηρίας έχουν πτωτική τάση τα τελευταία τρία χρόνια.

