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1. Summary
The current patrol plan outlines the means with which the Hellenic Ornithological Society / BirdLIfe
Greece (HOS) will contribute in ensuring that the 2021 breeding period will be as safe as possible for
the Dalmatian pelicans that breed in Amvrakikos Gulf and Messolonghi Lagoon in Greece. It is a
deliverable of project action C2 Establish new patrolling schemes to prevent persecution, disturbance
and illegal activities for the LIFE18 NAT/NL/000716 project “Conservation of the Dalmatian Pelican
along the Black-Sea Mediterranean Flyway”.
Patrolling will be done mainly from observation points from land and with the use of telescope,
binoculars and night vision devices. Forty five (45) shifts have been foreseen for each area from January
and until June 2021. Upon observation of a potential threat the HOS guard will first get in touch with
the fishing cooperatives that lease the lagoons and if no suitable solution is reached local authorities
will be contacted to intervene accordingly.
At all times the patrol plan can be adjusted to fit the needs of the respective areas and to complement
existing patrolling plans. Disturbance of nesting birds is strictly forbidden by the Birds Directive as well
as from the Ministerial Decrees that outline the respective National Parks. The patrol plan also contains
the obligations of the HOS guard, useful contacts, a health and safety plan and the patrol protocol.
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2. Εισαγωγή
O σκοπός του παρόντος Σχεδίου Φύλαξης για τον Αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus) είναι η
διασφάλιση συνθηκών αταραξίας για τις αποικίες του είδους εντός των Εθνικών Πάρκων Υγροτόπων
Αμβρακικού και Λιμνοθάλασσας (εφεξής λ/θ) Μεσολογγίου με στόχο τη μεγιστοποίηση της
αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους για την αναπαραγωγική περίοδο του 2021. Η όχληση των
Αργυροπελεκάνων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής έχει χαρακτηριστεί ως απειλή για το είδος
στην Ελλάδα σύμφωνα με το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για το είδος1 και ως αποτέλεσμα η Ελλάδα
οφείλει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή της.
Ο Αργυροπελεκάνος φωλιάζει στο βόρειο μέρος του Αμβρακικού Κόλπου (Εικόνα 1) εδώ και αρκετές
δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια οι αποικίες του είδους στην περιοχή εντοπίζονται στις
λιμνοθάλασσες Λογαρού (νησίδα Καμάκια) και Τσουκαλιό (νησίδα Βάλλα).
Στο Μεσολόγγι ο Αργυροπελεκάνος φωλιάζει από το 2011, με άτομα τα οποία μετοίκησαν στην
περιοχή από τις αποικίες του Αμβρακικού Κόλπου. Στο Μεσολόγγι το είδος φωλιάζει σε νησίδες εντός
της κεντρικής λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας και σε αποικία δυτικά της κεντρικής λιμνοθάλασσας
(Εικόνα 2).

Εικόνα 1. Οι αποικίες του Αργυροπελεκάνου στον Αμβρακικό Κόλπο. Με μωβ χρώμα φαίνονται τα
όρια της ΖΕΠ GR211 0004.

1

Catsadorakis, G. and Portolou, D. (compilers). 2018. International Single Species Action Plan the Conservation
of the Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus). CMS Technical Series No. 39, AEWA Technical Series No. 69, EAAFP
Technical Report No. 1. Bonn, Germany and Incheon, South Korea.
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Εικόνα 2. Οι αποικίες του Αργυροπελεκάνου στη λ/θ Μεσολογγίου. Με μωβ χρώμα φαίνονται τα όρια
της ΖΕΠ GR2310015.

Το Σχέδιο Φύλαξης του Αργυροπελεκάνου δρα συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα προγράμματα
φύλαξης τοπικών υπηρεσιών και φορέων, όπως των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων, των
Δασικών Υπηρεσιών και των κυνηγετικών οργανώσεων. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική φύλαξη
των αποικιών του Αργυροπελεκάνου είναι η συνεργασία και επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συνεταιρισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις
περιοχές. Κατά τη διάρκεια της φύλαξης υλοποιείται παράλληλα καταγραφή του πληθυσμού των
Αργυροπελεκάνων στην περιοχή, όπως και της προόδου της αναπαραγωγής τους.
Το Σχέδιο Φύλαξης αξιολογείται κατά τη λήξη του, δηλαδή κατόπιν ολοκλήρωσης της αναπαραγωγής
του Αργυροπελεκάνου στις περιοχές εφαρμογής του, και αναδιαμορφώνεται εάν χρειαστεί για το
επόμενο έτος. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διατήρηση του Αργυροπελεκάνου κατά μήκος της
μεταναστευτικής διαδρομής Μαύρης Θάλασσας – Μεσογείου» (Pelican Way of LIFE) προβλέπεται
φύλαξη των αποικιών του είδους στον Αμβρακικό Κόλπο και στη λ/θ Μεσολογγίου για 4 έτη (2021,
2022, 2023 και 2024).
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3. Μέθοδοι Σχεδίου Φύλαξης
Η φύλαξη εκτελείται από κατάλληλα σημεία επόπτευσης των αποικιών, από τα οποία ο φύλακας έχει
την καλύτερη εικόνα της αποικίας. Ο φύλακας έχει στη διάθεσή του ειδικό tablet με εφαρμογή στην
οποία καταγράφει την περιπολία από την αρχή έως το τέλος της και εισάγει δεδομένα για σχετικά
περιστατικά. Τα δεδομένα αποστέλλονται στην Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία σε εβδομαδιαία
βάση, ενώ αποστέλλονται επίσης αναφορές σε μηνιαία βάση στις οποίες αναλύονται περιγραφικά
σημαντικά περιστατικά και προτεινόμενες λύσεις σε πιθανά προβλήματα. Ο σκοπός της φύλαξης
είναι η αποτροπή της όχλησης των αποικιών του Αργυροπελεκάνου όπως αυτή απαγορεύεται ρητά
από το άρθρο 6 παρ. ε) της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010) και όχι η
επόπτευση της περιοχής για καταγραφή λοιπών ενδεχομένως παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες
δεν αφορούν την άγρια ορνιθοπανίδα της περιοχής.
Κατά την έναρξη της βάρδιας φύλαξης καταμετρούνται οι Αργυροπελεκάνοι στις αποικίες τους και
γίνεται εκτίμηση των φωλιών. Ο φύλακας παρατηρεί τις αποικίες των Αργυροπελεκάνων από τα
σημεία επόπτευσης και στην περίπτωση παρατήρησης όχλησης των πουλιών επικοινωνεί καταρχάς
με τον εκάστοτε αλιευτικό συνεταιρισμό έτσι ώστε να επιληφθεί το θέμα μέσω σύστασης. Εάν η
σχετική σύσταση δεν έχει αποτέλεσμα, ο φύλακας επικοινωνεί με τον εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης
με τον οποίον αποφασίζεται η αρμόδια υπηρεσία που θα κληθεί. Αυτή η υπηρεσία είναι καταρχάς ο
τοπικός κυνηγετικός σύλλογος/θηροφυλακή ή το λιμεναρχείο.
Ως όχληση θεωρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία προκαλεί στρες στους
Αργυροπελεκάνους με αποτέλεσμα να σηκωθούν από τις φωλιές, μετακινηθούν ή και να
εγκαταλείψουν προσωρινά την αποικία τους. Όχληση συνήθως προκαλείται από την προσέγγιση
σκαφών στις αποικίες και την εκδίωξη Κορμοράνων πλησίον της αποικίας. Ο φύλακας καταγράφει
επίσης περιστατικά λαθροθηρίας και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. Η κάθε βάρδια διαρκεί 8
ώρες και κατανέμεται εντός του 24ώρου ως εξής: Πρωινή βάρδια 06:00 – 14:00, Απογευματινή
Βάρδια 14:00 – 22:00 και Βραδινή βάρδια 22:00 – 06:00. Σχετικά τηλέφωνα παρατίθενται στο
Παράρτημα 6.2 του παρόντος. Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του Σχεδίου θεωρείται πιλοτικός.
Κατόπιν της ολοκλήρωσής του γίνεται αναθεώρηση του προγράμματος και των μεθόδων φύλαξης και
συντάσσεται το τελικό Σχέδιο Φύλαξης.

3.1 Αμβρακικός Κόλπος
Οι αποικίες Αργυροπελεκάνου του Αμβρακικού Κόλπου επιθεωρούνται από τα προτεινόμενα σημεία
επόπτευσης (Εικόνα 3). Η νησίδα Βάλλα απέχει από το σημείο επόπτευσης 1.120 μ., ενώ τη νησίδα
Καμάκια απέχει 1.750 μέτρα από το σημείο επόπτευσης. Η μεγαλύτερη όχληση στις αποικίες του
Αμβρακικού είναι οι αλιείς και οι λαθραλιείες, οι οποίοι πλησιάζουν τις αποικίες σε κοντινή απόσταση
με αποτέλεσμα την όχληση των φωλεάζοντων Αργυροπελεκάνων. Στη λ/θ του Τσουκαλιού όχληση
προκαλείται συνήθως από τη λαθροθηρία, η οποία αφορά παράνομο κυνήγι Φαλαρίδας από βάρκα
πλησίον της αποικίας. Στη λ/θ της Λογαρούς όχληση προκαλείται συνήθως από τους λαθραλιείες οι
οποίοι ψαρεύουν πλησίον της νησίδας Καμάκια όπου βρίσκεται η αποικία. Και οι δύο λιμνοθάλασσες
εκμισθώνονται στους αλιευτικούς συνεταιρισμούς Ανέζας και Κορωνησίας.
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Εικόνα 3. Σημεία επόπτευσης. Με κίτρινο χρώμα οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι. Με
μωβ χρώμα τα όρια της ΖΕΠ.

3.2 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Όλες οι νησίδες, πλην μίας, στις οποίες φωλιάζουν Αργυροπελεκάνοι βρίσκονται εντός της λ/θ
Κλείσοβας. Η εν λόγω λ/θ υπόκειται σε ενοικίαση και διαχείριση από τον αλιευτικό συνεταιρισμό
«Αναγέννηση» έως και το 2022. Στο παρελθόν όχληση των Αργυροπελεκάνων στην περιοχή έχει
αποτελέσει η άσκηση της αλιείας πλησίον των αποικιών, όπως επίσης και η εκδίωξη των Κορμοράνων
από την περιοχή, με καραμπίνα ή άλλο μέσο, καθώς αυτοί συχνά κουρνιάζουν επάνω σε αποικίες
Αργυροπελεκάνων. Παραμένει να διερευνηθεί εάν το κυνήγι και η λαθροθηρία αποτελούν όχληση
για τους φωλεάζοντες Αργυροπελεκάνους, κυρίως καθώς το κυνήγι εντός της λ/θ επιτρέπεται. Κατά
τη διάρκεια της φύλαξης θα ενημερώνονται οι κυνηγοί για το σχετικό πρόγραμμα σε μία προσπάθεια
να αποφεύγεται το κυνήγι πλησίον των αποικιών.
Η φύλαξη στη λ/θ Μεσολογγίου θα υλοποιείται από εποπτικά σημεία τα οποία θα επιλεχθούν από το
φύλακα, αναλόγως με την επιλογή των νησίδων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η φωλεοποίηση από
τους Αργυροπελεκάνους τη συγκεκριμένη περίοδο.
Για τη φύλαξη της αποικίας νούμερο 8 θα χρησιμοποιηθεί πλωτό μέσο εάν παρουσιαστεί δυσκολία
στην επόπτευσή της από το πλησιέστερο ανάχωμα, καθώς η απόσταση είναι 2.400 μέτρα (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4. Με μπλε σημείο – αποικίες Αργυροπελεκάνου, κίτρινο περίγραμμα – περιοχές στις οποίες
το κυνήγι απαγορεύεται, μωβ χρώμα – όρια ΖΕΠ

4. Νομικό πλαίσιο
Τα νομοθετικά κείμενα, διατάξεις και λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου Φύλαξης είναι τα εξής:
-

-

-

ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010) με την οποία ορίζονται μέτρα για τη
συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά 79/409/ΕΟΚ, ≪Περί διατηρήσεως των
άγριων πτηνών≫, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 1-ε.
όπου αναφέρεται πως 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 9, για όλα τα είδη της
ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο άρθρο 1 (παρ.2), λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης. Για τα είδη αυτά
απαγορεύεται (ε.) η σκόπιμη ενόχλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης,
κινηματογράφησης και βιντεοσκόπησής τους, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και
εξαρτήσεως των νεοσσών, όταν η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες
σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας.
ΚΥΑ Αριθμ. 22306 (ΦΕΚ 477/Δ/31.05.2006) με την οποία χαρακτηρίζεται το Εθνικό Πάρκο λ/θ
Μεσολογγίου-Αιτωλικού» και η οποία ορίζει επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός του
Εθνικού Πάρκου.
ΚΥΑ Αριθμ. 11989 (ΦΕΚ 123/Δ/21.03.2008) με την οποία χαρακτηρίζεται το Εθνικό Πάρκο των
υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου.
ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89601/2454 (ΦΕΚ 4093/Β/23.09.2020) με την οποία επιτρέπεται το
κυνήγι σε περιοχές εντός της Α Ζώνης του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού
7

-

ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777 (ΦΕΚ 3053/Β/23.07.2020) Ρυθμίσεις θήρας για την
κυνηγετική περίοδο 2020-2021

5. Πρόγραμμα Φύλαξης
5.1.

Πρόγραμμα βαρδιών φύλαξης

Ο προγραμματισμός των βαρδιών στην εκάστοτε περιοχή προσαρμόζεται στο υπάρχον σύστημα
βαρδιών που εκτελεί ο εκάστοτε Φορέας Διαχείρισης. Στη λ/θ Μεσολογγίου οι βάρδιες
πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, καθώς ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί πρόγραμμα φύλαξης
των αποικιών του Αργυροπελεκάνου τις ημέρες της εβδομάδας από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο.
Το πρόγραμμα βαρδιών είναι ευέλικτο αναφορικά με τον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας
για τις καθημερινές και ώρες (πρωινή - απογευματινή) που θα γίνονται εντός της εβδομάδας, ενώ
οριστικοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα Διαχείριση του εκάστοτε Εθνικού Πάρκου.

Πίνακας 1. Σύνολο βαρδιών και κατανομή
Περιοχή
λ/θ Μεσολογγίου
Αμβρακικός

Σ/Κ
45
20

Σύνολο

40

Είδος Βάρδιας
Καθημερινές
0
15
30

8

Σύνολο
Νυχτερινές
0
10

45
45

20

90

Πίνακας 2. Κατανομή βαρδιών ανά μήνα και εβδομάδα
Προσοχή στο ότι οι εβδομάδες δεν εμπίπτουν ακριβώς στους μήνες, οπότε και το πρόγραμμα καθορίζεται αναλόγως

Μήνας
Εβδομάδα
Αμβρακικός
Καθημερινές
Σ/Κ
Νυχτερινές
Μεσολόγγι
Καθημερινές
Σ/Κ
Νυχτερινές

Ιανουάριος
1 2 3 4
1

1
1

1

2

1

1
1

Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

1

2

2

2

2

1
1
1

1

2

2

1
1
1 1

2 2

1
1

2

1

1

1

1
1
1

2

2

2

1

2

1

1
1

1
1

1

2

1
1

1

2

2

2

2

1
1
1

1

2

2

1

1
1

1

1
1

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
0
19
14
12
0
0
45
0
90

5.2.

Υποχρεώσεις Φύλακα ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος φύλαξης, ο συμβαλλόμενος ως φύλακας της Ελληνικής
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας για τις περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα οι περιπολίες ελέγχου και
καταγραφής απειλών, θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες για όσο διάστημα διαρκεί το
πρόγραμμα.
1. Να ακολουθεί με συνέπεια το παρόν Σχέδιο Φύλαξης
2. Να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις τοπικές ρυθμίσεις που αφορούν τις επιτρεπόμενες
δραστηριότητες πλησίον των αποικιών των Αργυροπελεκάνων συμπεριλαμβανομένων των
ρυθμίσεων βάση των ΚΥΑ των Εθνικών Πάρκων, της ετήσιας Ρυθμιστικής για το Κυνήγι όπως
και των τοπικών Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων.
3. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που παρέχεται από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
και να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο και συντήρηση αυτού.
4. Να καταγράφει τη πορεία, τα σημεία παρατήρησης και να φροντίζει για τη σωστή και πλήρη
συμπλήρωση/καταγραφή των δεδομένων τόσο στο πεδίο όσο και κατά τη μετέπειτα μεταφορά
τους.
5. Να φροντίζει για τη σωστή χρήση και αποθήκευση της κινητής μονάδας αποθήκευσης
δεδομένων (tablet) και να φέρει πάντα φορτιστή, καλώδιο σύνδεσης και πρωτόκολλα
καταγραφής ελέγχου/περιπολίας στο όχημα.
6. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της συσκευής καταγραφής (tablet) θα πρέπει να
συμπληρώνεται κατάλληλο έντυπο πρωτόκολλο κατά τον ίδιο τρόπο που συμπληρώνεται και
το ηλεκτρονικό.
7. Να επικοινωνεί άμεσα με την Υπεύθυνη του Προγράμματος σε περίπτωση προβλήματος,
δυσκολίας ή αδυναμίας, να φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των περιπολιών και να
αποφεύγει καταστάσεις που θέτουν την ασφάλεια του ιδίου, των συνεπιβατών του αλλά και
τρίτων προσώπων σε κίνδυνο.
8. Να μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση των πρωτοκόλλων και να μεταφέρει κάθε εβδομάδα τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν στην υπεύθυνη του Προγράμματος.
9. Να αποστέλλει εντός 10 ημερών από τη λήξη του μηνα, τη σχετική αναφορά, η οποία
αναφέρεται στα σημαντικά περιστατικά του μήνα.
10. Να μεριμνά για την ασφάλεια τόσο του ιδίου όσον και των συνεργατών του κατά τη διάρκεια
των περιπολιών και σε κάθε περίπτωση να αποφεύγει επικίνδυνες καταστάσεις.
11. Να επικοινωνεί αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση διαπίστωσης
παραβατικότητας, η οποία απειλεί την ορνιθοπανίδα της περιοχής.
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6. Παράρτημα
6.1.

Χρήσιμα τηλέφωνα
Μεσολόγγι
Υπηρεσία

Τηλέφωνο

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

e-mail

Δασαρχείο

26310 28878

Δ’ Κυνηγητική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

210 3231212

Κυνηγητικός Σύλλογος

26310 22645

Φορέας Διαχείρισης

26320 55094

Λιμεναρχείο Μεσολογγίου

26310 51211

mesologi@hcg.gr

Αστυνομικό Τμήμα

26310 55733

atmesolongiou@astynomia.gr

Αλιευτικός Συνεταιρισμός Κλείσοβας

6944 639305

Δήμος Μεσολογγίου - Τμήμα Εσόδων

2631 360964

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

damesol@4773.syzefxis.gov.gr
Χαβαλικάς Σπύρος

6972711143

info@dkose.gr
kyn.sylogos@gmail.com

Νίκος Παλαιός

6982936314

Αριστείδης Μαντζουράτος

info@fdlmes.gr

kleisova.mesol@gmail.com
messolonghi@1426.syzefxis.gov.gr

Νίκος Νούλας

6936615842

nicolanoula@hotmail.com

Αμβρακικός
Υπηρεσία
Δ/νση Δασών Άρτας
E' Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

Τηλέφωνο
26810 26360
26510 28029

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

κ. Κατσούλας Υπεύθυνος Φύλαξης
Καμαρίνας Άγγελος

6946 533303

Κατσένος Χρήστος

6946 111998

Μπούρνακας Βησσαρίων

6955 203505

e-mail
chelas@apdhp-dm.gov.gr,
ddartas@aphd-dm.gov.gr
ekinigom@gmail.com

Κυνηγητικός Σύλλογος Άρτας
Φορέας Διαχείρισης

26810 42854

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

26820 22226

Αστυνομικό Τμήμα

26810 80189

Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ανέζας
Αλιευτικός Συνεταιρισμός Κορωνησίας (Λογαρούς)
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

26810 24005

preveza@hcg.gr
atartas@astynomia.gr
Νίκος Φώτου

6949123009

Ζαχαριάς Κώστας

6932202204

logaroy1@yahoo.gr

Πάνος Χασκής

6945258239

panoshaskis@hotmail.gr
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6.2.
Μέρος 1

Ασφάλεια και Υγεία
Θέση: Φύλακας

Τοποθεσία: Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου & Υγρότοποι Αμβρακικού
Ημερομηνία αναθεώρησης: 18/11/2020

Κίνδυνοι / επικίνδυνα περιστατικά

Ποιος επηρεάζεται

Σύνηθες αποτέλεσμα

Όνομα / Υπογραφή συνεργάτη:
Ισχύοντα μέτρα της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας

Παρουσία

Επίπεδο

κινδύνου;

κινδύνου

(Nαι/Όχι/Ίσως)

Υψηλό,
Μέσο,
Χαμηλό

Οδήγηση – Γενική

Φύλακας & συνεπιβάτες

Πρόσκρουση - ατύχημα

Ο οδηγός οδηγεί με χαμηλές ταχύτητες και επιδεικνύει τη δέουσα

Ν

Χ

Ι

Μ

Ν

Χ

Ν

Μ

προσοχή κατά τη διάρκεια της περιπολίας.
Οδήγηση – μεγάλες αποστάσεις

Φύλακας & συνεπιβάτες

Πρόσκρουση - ατύχημα

Δεν προγραμματίζεται οδήγηση μεγάλων αποστάσεων πριν από

(>50χλμ) κατόπιν εργασίας; πολύ

την προγραμματισμένη εργασία

νωρίς ή αργά το βράδυ
Ασυνόδευτη εργασία

Φύλακας

Συνέπειες τραυματισμού ή ασθένειας

Επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου με τον οριζόμενο ως

επιδεινώνεται από την καθυστέρηση

υπεύθυνο από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία (βλ. Μέρος

στην

3)

αντιμετώπιση

καταστάσεων

έκτακτης ανάγκης
Μολύνσεις από

Φύλακας

Τέτανος, λεπτοσπίρωση, βορρελίωση

έδαφος/νερό/ασπόνδυλα

Γενικές κατευθύνσεις και συνιστάται τακτικός εμβολιασμός για
τέτανο

Χαμηλό

Μεσαίο

Υψηλό

ΟΧΙ

ασήμαντο

λίγο σημαντικό

σημαντικό

ΙΣΩΣ

λίγο σημαντικό

σημαντικό

πολύ σημαντικό

ΝΑΙ

σημαντικό

πολύ σημαντικό

μη αποδεκτό

Επίθεση / επαφή με κτηνοτροφικά ή

Φύλακας

Ατύχημα, τραυματισμός

άλλα ζώα

Δεν επιτρέπεται η συνοδεία σκύλων από τους φύλακες, η κίνηση
πλησίον

κοπαδιών

ή

άλλων

ζώων

αποφεύγεται

Ν

Χ

Ν

Χ

Ν

Υ

Ι

Υ

ή

πραγματοποιείται εντός οχήματος
Έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες

Φύλακας

Αφυδάτωση, υποθερμία

Συνιστάται στην φύλακα κατάλληλη ένδυση για τις καιρικές
συνθήκες της περιοχής

Ανάρμοστη

ή/και

επιθετική

Φύλακας

συμπεριφορά από τρίτους

Επιθετική συμπεριφορά,

Διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (βλ. Μέρος 3).

στρες,

Προσπάθεια εκτόνωσης βίας. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται

μώλωπες, σπάσιμο άκρων,

άλλος σοβαρός τραυματισμός.

η σωματική αντιμετώπιση, ενώ συνιστάται η επίλυση του θέματος
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Καταδίωξη με αυτοκίνητο

Φύλακας & συνεπιβάτες

Μώλωπες, σπασμένα άκρα, άλλος
σοβαρός τραυματισμός

Χαμηλό

Μεσαίο

Υψηλό

ΟΧΙ

ασήμαντο

λίγο σημαντικό

σημαντικό

ΙΣΩΣ

λίγο σημαντικό

σημαντικό

πολύ σημαντικό

ΝΑΙ

σημαντικό

πολύ σημαντικό

μη αποδεκτό

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται καταδίωξη, ούτε
παρακολούθηση οχήματος με τρόπο που θα μπορούσε να γίνει
επικίνδυνος είτε για τους επιβαίνοντες είτε για τους λοιπούς
χρήστες του δρόμου (πχ. υψηλή ταχύτητα)

Μέρος 2 - Έλεγχος εναπομεινάντων και τοπικών κινδύνων
Κίνδυνοι/επικίνδυνα συμβάντα που
χρήζουν περεταίρω ελέγχων

Ποιος επηρεάζεται

Σύνηθες αποτέλεσμα

Απαραίτητα περαιτέρω μέτρα

Υπεύθυνος

Επίπεδο κινδύνου

ανάληψης μέτρων

Υψηλό,

και

Χαμηλό

Μέσο,

χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης
Ανάρμοστη ή/και επιθετική
συμπεριφορά από τρίτους

Φύλακας

Μώλωπες,

σπασμένα

άκρα,

άλλος σοβαρός τραυματισμός

Στην περίπτωση που παρατηρήσετε ή εμπλακείτε σε
βίαιο περιστατικό ή βρεθείτε αντιμέτωποι με συμβάν
με το οποίο νιώθετε ότι απειλείται η σωματική σας
ακεραιότητα, καλέστε αμέσως στο τοπικό
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής (βλ. Μέρος 3)

Φύλακας

Υ

Μέρος 3 - Πληροφορίες για έκτακτη ανάγκη
Υπάρχει ανάγκη για ειδικό ρουχισμό; ΝΑΙ φωσφορίζοντα γιλέκα
Αξιολόγηση έγινε από:

Θέση:

Μανόλια Βουγιούκαλου

Συντονίστρια

Υπεύθυνος επιβεβαίωσης ελέγχου:
Προγράμματος LIFE

για

τον

30.11.2020

Πάνος Κορδοπάτης

Αργυροπελεκάνο

Πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα
Μεσολόγγι 26310 55715
Άρτα 26810 80103

Πλησιέστερο Νοσοκομείο
Νοσοκομείο Μεσολογγίου 2631 360100
Νοσοκομείο Άρτας 2681 361444

Σημείο συνάντηση με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Πρόσβαση για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Υπεύθυνοι Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

Μεσολόγγι: Πάρκινγκ Ξενοδοχείου Θεοξενία

Κανονικό Ι. Χ.

Μανόλια Βουγιούκαλου

Αμβρακικός: Γέφυρα Σαλαώρας

4x4

ελικόπτερο

4.2 Πρωτόκολλο καταγραφής περιπολίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Έτος:
Ημερομηνία:

Περιοχή:
/

/

Αποικία:

ΑΠ / φωλιές

Αποικία

ΑΠ / φωλιές

Όνομα φύλακα:
Άλλοι επιβαίνοντες:
Ώρα (αρχή):
Ώρα (τέλος):
Καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία

Άνεμος

Κατακρήμνιση

Περιστατικά
Ώρα

Αποικία

Τύπος όχλησης

Αντίδραση ΑΠ

Ενέργεια

Λαθροθηρία

Τοποθεσία

Επικοινωνία με υπηρεσία

Ανταπόκριση

Έκβαση

Σχόλια

Pelican Way of LIFE
(LIFE18 NAT/NL/716)

www.life-pelicans.com

Συντονιστής

|

Χρηματοδότηση

Εταίροι

«Διατήρηση του Αργυροπελεκάνου κατά μήκος της μεταναστευτικής
διαδρομής Μαύρης Θάλασσας – Μεσογείου»
Στο Πρόγραμμα «Pelican Way of LIFE» ενώνουν τις δυνάμεις τους
επτά φορείς από πέντε χώρες, με στόχο την προστασία του
απειλούμενου με εξαφάνιση Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus)
στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 5
χρόνια (09/2019 - 03/2025) και υλοποιείται σε 27 περιοχές Natura
2000 στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ουκρανία, ενώ
θα υποστηρίξει δράσεις στην Τουρκία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο
και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

