
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων του ΕΣΔ για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων 

  

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 
Συσχέτιση με 

απειλές / πιέσεις 
Περιοχές και πληθυσμοί εφαρμογής 

Πληθυσμιακή 
διατήρηση & 

βελτίωση 

Καθορισμός της φέρουσας ικανότητας. Σε έξι ή  
περισσότερες γεωγραφικές περιοχές όπου  
υπάρχει πληθυσμός του είδους να  
προσδιοριστεί κατά πόσο οι διαθέσιμοι λιβαδικοί  
τύποι επαρκούν για τον πληθυσμό του  
αγριόγιδου και των ανταγωνιστών του  
(αγελάδες κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη τη  
βοσκοϊκανότητα των λιβαδικών τύπων και τη  
βοσκοφόρτωση τόσο από αγροτικά όσο και  
από άγρια χορτοφάγα ζώα. 

Όλες οι απειλές/ 
πιέσεις 

Σε επιλεγμένους πληθυσμούς του είδους 

Επόπτευση – Φύλαξη με χρήση κολάρων με 
δορυφορικούς πομπούς. 

Όλες οι απειλές/ 
πιέσεις 

Πιλοτική εφαρμογή σε έναν ή περισσότερους 
από τους τέσσερις μεγαλύτερους αριθμητικά 
πληθυσμούς του είδους (Τύμφη, Όλυμπος, 

Φρακτό, Γκιώνα/ Οίτη). 

Δημιουργία και ενεργοποίηση δομών εποπτείας- 
φύλαξης. 

Λαθροθηρία 
Πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένους 

πληθυσμούς του είδους σε μια συγκεκριμένη 
γεωγραφική ενότητα. 

Εκπόνηση μελέτης και εφαρμογή πιλοτικού Σχεδίου 
φύλαξης για την παράνομη θήρα σε έναν από τους 
τέσσερις μεγαλύτερους πληθυσμούς του είδους. 
Διατύπωση σεναρίων άμεσης επέμβασης σε 
περίπτωση αναφοράς κρουσμάτων λαθροθηρίας.  

Λαθροθηρία Τύμφη 

Καταγραφή της γενετικής ταυτότητας και της 
ποικιλομορφίας σε επιλεγμένους πληθυσμούς του 
είδους ανά την ελληνική επικράτεια.  

Μειωμένη 
γονιμότητα / 

γενετική 
υποβάθμιση 

Τύμφη και ευρύτερη περιοχή Βόρειας Πίνδου 
σε συσχέτιση με τη  Ροδόπη  (με έμφαση στο 

Δάσος του Φρακτού) και τον Όλυμπο 



ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 
Συσχέτιση με 

απειλές / πιέσεις 
Περιοχές και πληθυσμοί εφαρμογής 

(ενδοδιασταύρωση 
και ενδογαμία) 

Προστασία από ασθένειες (διάγνωση υφιστάμενης 
ασθένειας στον πληθυσμό της Τύμφης). 

Εξάπλωση 
ασθενειών/ 
επιδημιών 

Όρος Τύμφη 

Διατήρηση 
Ενδιαιτημάτων 

Σύνταξη Σχεδίου Δράσης της αλληλεπίδρασης 
πληθυσμών αγριόγιδου και κτηνοτροφικών ζώων 
όπου αυτά συνυπάρχουν. Διατύπωση προτάσεων/ 
συστάσεων σε εθνικό επίπεδο. 

Ενόχληση 
(disturbance), 

τροφικός 
ανταγωνισμός 
(άμεσος και 
έμμεσος) και 

μεταφορά 
ασθενειών 

Πιλοτική εφαρμογή στα όρη Τύμφη και 
Σμόλικας 

Σχέδιο δράσης για τη διατήρηση περιοχών σε 
καθεστώς άνευ δρόμων. 

Λαθροθηρία / 
Δρόμοι 

Όλοι οι πληθυσμοί 

Περιορισμός χρήσης  υφιστάμενων δασικών και 
ορεινών δρόμων εντός ή κοντά στα κρίσιμα 
ενδιαιτήματα του είδους (π.χ. οδοφράγματα, μπάρες). 

Λαθροθηρία/ Θήρα 
/ Σπορ, τουρισμός 
και δραστηριότητες 

αναψυχής / 
Εξόρυξη ορυκτών / 

Δρόμοι 

Γράμμος, Τύμφη, Σμόλικας, Γκιώνα, 
Βαρδούσια, Οίτη, Λύγκος- Βάλια Κάλντα, 
Τραπεζίτσα, Ροδόπη, Χατζή, Τζουμέρκα 

Εξασφάλιση πρόσβασης σε νερό με δημιουργία και 
διατήρηση θέσεων παροχής ύδατος.  
Πιλοτική εφαρμογή σε 5 θέσεις για την περίπτωση 
μικρών υδατοσυλλογών και σε μια θέση για την 
περίπτωση μεγάλων υδατοσυλλογών. 

Μεταβολές της 
θερμοκρασίας 

εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής 

Τύμφη, Γκιώνα, Μιτσικέλι, Στούρος, 
Τραπεζίτσα, Όλυμπος, Βαρδούσια 



ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 
Συσχέτιση με 

απειλές / πιέσεις 
Περιοχές και πληθυσμοί εφαρμογής 

Διατήρηση και 
επέκταση της 

ζώνης 
εξάπλωσης – 

μείωση 
κατακερματισμού 

Δέσμη μέτρων για τη διατήρηση της υφιστάμενης 
εξάπλωσης, την ενίσχυση της επικοινωνίας των 
επιμέρους πληθυσμών και την εγκατάσταση, με 
φυσικό τρόπο, νέων πληθυσμών σε περιοχές που 
σήμερα δεν εμφανίζεται το είδος. 

Όλες οι απειλές / 
πιέσεις 

Όλη η επικράτεια της χώρας 

Καθορισμός 
θεσμικού 
πλαισίου 

Αποσαφήνιση της υφιστάμενης νομοθεσίας και 
προτάσεις βελτίωσης. 

Λαθροθηρία Όλοι οι πληθυσμοί 

Επικοινωνία και 
εκπαίδευση 

Παραγωγή εγχειριδίου εντοπισμού και αναγνώρισης 
του αγριόγιδου στο πεδίο.  

Όλες οι απειλές/ 
πιέσεις 

Όλοι οι πληθυσμοί 

Διεξαγωγή σεμιναρίων/ημερίδων για το προσωπικό 
υπηρεσιών και φορέων. 

Όλες οι απειλές/ 
πιέσεις 

Όλοι οι πληθυσμοί 

Δημιουργία δικτύου ομάδων εθελοντών (κοινωνία των 
πολιτών)  για καταγραφή στοιχείων σε εθνικό 
επίπεδο. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά για 
καταγραφή δεδομένων πεδίου. 

Όλες οι απειλές/ 
πιέσεις 

Όλοι οι πληθυσμοί 



ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 
Συσχέτιση με 

απειλές / πιέσεις 
Περιοχές και πληθυσμοί εφαρμογής 

Διακρατική 
Συνεργασία 

Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και 
φορέων γειτονικών χωρών (Αλβανία, Βόρεια 
Μακεδονία, Βουλγαρία). Διεξαγωγή συναντήσεων 
εργασίας για το Βαλκανικό αγριόγιδο με έμφαση στην 
προστασία και διαχείριση των διασυνοριακών 
πληθυσμών του. 

Απειλές και πιέσεις 
έξω από το κράτος 
μέλος / Απειλές και 

πιέσεις έξω από 
την επικράτεια της 

ΕΕ 

Όλοι οι παραμεθόριοι / διασυνοριακοί 
πληθυσμοί 

 


