
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

ΔιαχείρισηΔιαχείριση κινδύνουκινδύνου
πρόσκρουσηςπρόσκρουσης ζώωνζώων σεσε αεροσκάφηαεροσκάφη

ΕιδικόςΕιδικός ΠαρακολούθησηςΠαρακολούθησης
ΠανίδαςΠανίδας καικαι ΧλωρίδαςΧλωρίδαςΔιονύσιοςΔιονύσιος ΝταμπάκηςΝταμπάκης

ΔιεθνήςΔιεθνής ΑερολιμέναςΑερολιμένας ΑθηνώνΑθηνών



ΕνέργειαΕνέργεια πουπου απελευθερώνεταιαπελευθερώνεται
κατάκατά τηντην πρόσκρουσηπρόσκρουση

ΔράσηΔράση ΑντίδρασηΑντίδραση

KE= ½ m V2

ΚΕΚΕ: : ΚινητικήΚινητική ΕνέργειαΕνέργεια



ΤαΤα αποτελέσματααποτελέσματα πρόσκρουσηςπρόσκρουσης πτηνώνπτηνών σεσε αεροσκάφοςαεροσκάφος

ΤαΤα αποτελέσματααποτελέσματα πρόσκρουσηςπρόσκρουσης
σμήνουςσμήνους απόαπό ττσίχλεςσίχλες ((βάροςβάρος 73 73 grgr)),,
κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια πτήσηςπτήσης μετανάστευμετανάστευ--
σηςσης,, πάνωπάνω σεσε αεροσκάφοςαεροσκάφος ΑΑ320 320 τηςτης
British Mediterranean (British Mediterranean (BMedBMed)),, πουπου
πετούσεπετούσε μεμε 250250--270270 κόμβουςκόμβους,, προςπρος τητη
ΜΜ..ΒΒ. . στιςστις 21 21 ΟκτΟκτ.. 2007.2007.

ΤσίχλαΤσίχλα



ΣκοπόςΣκοπός: : ΈνΈναα αεροδρόμιοαεροδρόμιο χωρίςχωρίς πτηνάπτηνά..

ΔιαχείρισηΔιαχείριση τοπίουτοπίου ΑερολιμέναΑερολιμένα
((ΑΑποστράγγισηποστράγγιση νερούνερού, , μείωσημείωση διαθέσιμωνδιαθέσιμων τροφήςτροφής, , μείωσημείωση θέσεωνθέσεων
ξεκούρασηςξεκούρασης καικαι φωλιάσματοςφωλιάσματος, , διατήρησηδιατήρηση ψηλούψηλού χόρτουχόρτου))..

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση καικαι εκδίωξηεκδίωξη πτηνώνπτηνών
((ΣΣυνεχόμεναυνεχόμενα καικαι σεσε κίνησηκίνηση))..

ΣημαντικοίΣημαντικοί παράμετροιπαράμετροι
ΤιΤι είδηείδη έχωέχω, , ποιαποια ηη βιολογίαβιολογία τουςτους, , ποιεςποιες οιοι κινήσειςκινήσεις τουςτους καικαι ηη

κατανομήκατανομή τουςτους..

ΓνώσηΓνώση τηςτης γύρωγύρω απόαπό τοτο αεροδρόμιοαεροδρόμιο περιοχήςπεριοχής καικαι παραγόντωνπαραγόντων
πουπου προσελκύουνπροσελκύουν πτηνάπτηνά..

ΗΗ φιλοσοφίαφιλοσοφία τουτου ελέγχουελέγχου τηςτης πανίδαςπανίδας



ΗΗ περιοχήπεριοχή γύρωγύρω απόαπό τοτο αεροδρόμιοαεροδρόμιο



ΜακροπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα
ΜειώνουνΜειώνουν τουςτους παράγοντεςπαράγοντες,, πουπου προσελκύουνπροσελκύουν είδηείδη
πανίδαςπανίδας στοστο αεροδρόμιοαεροδρόμιο. . ΜερικέςΜερικές μέθοδοιμέθοδοι έχουνέχουν
μεγάλομεγάλο κόστοςκόστος,, αλλάαλλά μόνιμαμόνιμα αποτελέσματααποτελέσματα

ΒραχυπρόθεσμαΒραχυπρόθεσμα
ΕνεργήςΕνεργής εκδίωξηεκδίωξη πτηνώνπτηνών ήή άλλωνάλλων ζώωνζώων,, απόαπό τιςτις
περιοχέςπεριοχές διαδρόμωνδιαδρόμων καικαι τροχοδρόμωντροχοδρόμων,, ότανόταν τατα
μακροπρόθεσμαμακροπρόθεσμα μέτραμέτρα δενδεν επαρκούνεπαρκούν..

ΜέτραΜέτρα γιαγια τητη μείωσημείωση τουτου κινδύνουκινδύνου



ΖώνηΖώνη δένδρωνδένδρων καικαι θάμνωνθάμνων,,
πουπου μειώνειμειώνει περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές
επιπτώσειςεπιπτώσεις χωρίςχωρίς νανα
προσελκύειπροσελκύει είδηείδη πανίδαςπανίδας..

ΕπιλογήΕπιλογή φυτώνφυτών,, στηστη περιοχήπεριοχή ελιγμούελιγμού αεροσκαφώναεροσκαφών,,
πουπου δενδεν προσελκύουνπροσελκύουν πουλιάπουλιά..

ΔιαχείρισηΔιαχείριση τοπίουτοπίου στονστον αερολιμένααερολιμένα



ΚοπήΚοπή χόρτουχόρτου σταστα 20 20 μεμε 30 30 εκατοστάεκατοστά..

ΕπιλογήΕπιλογή φυτώνφυτών πουπου δενδεν παράγουνπαράγουν καρπούςκαρπούς..

ΚάλυψηΚάλυψη τουτου σταθμούσταθμού επεξεργασίαςεπεξεργασίας λυμάτωνλυμάτων μεμε δίχτυδίχτυ..

ΑποστράγγισηΑποστράγγιση τουτου νερούνερού σταστα κανάλιακανάλια ((τοποθέτησητοποθέτηση διχτυώνδιχτυών))..

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση πλαστικώνπλαστικών καρφιώνκαρφιών σεσε θέσειςθέσεις κουρνιάσματοςκουρνιάσματος..

ΔιαχείρισηΔιαχείριση τοπίουτοπίου στονστον αερολιμένααερολιμένα



ΧρήσειςΧρήσεις γγηςης εκτόςεκτός ααεροδρομίουεροδρομίου

ΔιαχείρισηΔιαχείριση
προστατευόμενωνπροστατευόμενων
περιοχώνπεριοχών
((ΠΠρόγραμμαρόγραμμα ΒραυρώναςΒραυρώνας))

ΠεριορισμόςΠεριορισμός κυνηγετικώνκυνηγετικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων,, σεσε ακτίναακτίνα
11 kkm m απόαπό τοντον περιμετρικόπεριμετρικό φράχτηφράχτη τουτου αεροδρομίουαεροδρομίου..

ΠροτάσειςΠροτάσεις,, γιαγια αποφυγήαποφυγή παράνομωνπαράνομων χωματερώνχωματερών καικαι
άλλωνάλλων χρήσεωνχρήσεων γηςγης.. πουπου προσελκύουνπροσελκύουν πτηνάπτηνά ήή άλλαάλλα
είδηείδη πανίδαςπανίδας..



ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΠαρακολΠαρακολooύθησηςύθησης καικαι ΕλέγχουΕλέγχου ΕντόμωνΕντόμων

ΣεΣε συνεργασίασυνεργασία μεμε τοτο ΓεωπονικόΓεωπονικό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΑθηνώνΑθηνών

ΕποχιακήΕποχιακή διακύμανσηδιακύμανση πληθυσμιακώνπληθυσμιακών πυκνοτήτωνπυκνοτήτων,,
κυριοτέρωνκυριοτέρων taxataxa εντόμωνεντόμων..

ΑρθρόποδαΑρθρόποδα εδάφουςεδάφους καικαι ΟρθόπτεραΟρθόπτερα,, στοστο χώροχώρο
ελιγμώνελιγμών τωντων αεροσκαφώναεροσκαφών..

ΧρήσιμαΧρήσιμα συμπεράσματασυμπεράσματα καικαι γιαγια παρουσίαπαρουσία μικρώνμικρών
θηλαστικώνθηλαστικών..

ΠειράματαΠειράματα αξιολόγησηςαξιολόγησης,, φυτοπροστατευτικώνφυτοπροστατευτικών καικαι
εντομοκτόνωνεντομοκτόνων προϊόντωνπροϊόντων..



ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε τηντην ΟρνιθολογικήΟρνιθολογική ΕταιρίαΕταιρία

ΗΗ ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή τηςτης ΑττικήςΑττικής,, φιλοξενείφιλοξενεί τοντον μεγαλύτερομεγαλύτερο
αριθμόαριθμό ΑσημόγλαρωνΑσημόγλαρων στηστηνν ΕλλΕλλάάδαδα,, εξεξ αιτίαςαιτίας τωντων άφθονωνάφθονων
περιοχώνπεριοχών πρόσληψηςπρόσληψης τροφήςτροφής απόαπό τατα σκουπίδιασκουπίδια..

ΟΟ ΔΑΑΔΑΑ,, είναιείναι οο μεγαλύτεροςμεγαλύτερος αερολιμέναςαερολιμένας στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα,, μεμε τιςτις
περισσότερεςπερισσότερες κινήσειςκινήσεις (210.147 (210.147 τοτο 20092009, 191.766 , 191.766 τοτο 2010)2010)..

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα μεμε τηντην ΟρνιθολογικήΟρνιθολογική,, διάρκειαςδιάρκειας 3 3 ετώνετών ((έρευναέρευνα
σεσε αναπαραγωγικέςαναπαραγωγικές καικαι μημη περιοχέςπεριοχές, , δακτυλίωσηδακτυλίωση νεοσσώννεοσσών
καικαι ενηλίκωνενηλίκων ατόμωνατόμων,  ,  τοποθέτησητοποθέτηση πομπώνπομπών, , εκτίμησηεκτίμηση
μετακινήσεωνμετακινήσεων καικαι τουτου προτύπουπροτύπου κινήσεωνκινήσεων).).



Τοποθέτηση πομπών σε γλάρους



ΤοΤο όχημαόχημα ελέγχουελέγχου πανίδαςπανίδας



ΚαταγραφήΚαταγραφή ειδώνειδών, , συμπερισυμπερι--
φοράςφοράς, , τοποθεσίαςτοποθεσίας πουπου
παρατηρήθηκανπαρατηρήθηκαν καικαι τρόπωντρόπων
εκδίωξεκδίωξήήςς τουςτους ((electronic electronic 
logbook)logbook). . ΕκτόςΕκτός καικαι εντόςεντός
πεδίουπεδίου ελιγμώνελιγμών αεροσκαφώναεροσκαφών..

ΧρησιμοποίησηΧρησιμοποίηση ΒιοΒιο--ακουστιακουστι--
κήςκής καικαι ψηφιακώνψηφιακών ήχωνήχων, , 
((ταριχευμένωνταριχευμένων ειδώνειδών, , όπλωνόπλων, , 
LASERLASERss))

ΚανονάκιαΚανονάκια αερίουαερίου, , βολίδεςβολίδες
κρότουκρότου, , όπλαόπλα, , παγίδεςπαγίδες..

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση καικαι εκδίωξηεκδίωξη πανίδαςπανίδας



ΠαγίδευσηΠαγίδευση καικαι ΜεταφοράΜεταφορά ΓερακιώνΓερακιών



1 1 χρόνοςχρόνος (2010), (2010), 28 28 ημέρεςημέρες παγιδεύσεωνπαγιδεύσεων..

ΠαγιδεύτηκανΠαγιδεύτηκαν 48 48 πτηνάπτηνά (44 (44 ΒραχοκιρκίνεζαΒραχοκιρκίνεζα, 2 , 2 ΓερακίνεςΓερακίνες))..

ΑπελευθερώθηκανΑπελευθερώθηκαν σεσε ΣπάρτηΣπάρτη, , ΚόρινθοΚόρινθο, , ΘήβαΘήβα, , ΠεντέληΠεντέλη κκ..αα..

ΕπέστρεψανΕπέστρεψαν 6 6 ΒραχοκιρκίνεζαΒραχοκιρκίνεζα καικαι 1 1 ΓερακίναΓερακίνα ((όλαόλα θηλυκάθηλυκά) ) 
πουπου απελευθερώθηκαναπελευθερώθηκαν σεσε αποστάσειςαποστάσεις μεγαλύτερεςμεγαλύτερες τωντων
220220 kkmm..

ΣημαντικόΣημαντικό ρόλορόλο στηνστην αξιολόγησηαξιολόγηση,, έχειέχει καικαι οο συνολικόςσυνολικός
αριθμόςαριθμός τωντων αρπακτικώναρπακτικών πτηνώνπτηνών στηνστην περιοχήπεριοχή..

ΠαγίδευσηΠαγίδευση καικαι ΜεταφοράΜεταφορά ΓερακιώνΓερακιών



ΠαγίδευσηΠαγίδευση καικαι μεταφοράμεταφορά άλλωνάλλων ζώωνζώων



ΠροσκρούσειςΠροσκρούσεις στοστο ΔΑΑΔΑΑ

ΠροβλήματαΠροβλήματα επικινδυνεπικινδυνόότηταςτητας,, εμφανίζονταιεμφανίζονται μεμε τατα
παρακάτωπαρακάτω είδηείδη::

ΑσημόγλαροςΑσημόγλαρος, , ΓερακίναΓερακίνα, , ΨαρόνιαΨαρόνια, , ΒραχοκιρκίνεζαΒραχοκιρκίνεζα, , 
ΜαυροκιρκίνεζαΜαυροκιρκίνεζα..

ΛιγότεροΛιγότερο μεμε ΣταρήθρεςΣταρήθρες, , ΠετρίτεςΠετρίτες, , ΤυτώΤυτώ, , ΣταχτάρεςΣταχτάρες, , 
ΚαρακάξεςΚαρακάξες, , ΠεριστέριαΠεριστέρια..

ΟΟ αριθμόςαριθμός προσκρούσεωνπροσκρούσεων,, επηρεάζεταιεπηρεάζεται απόαπό πολλούςπολλούς
παράγοντεςπαράγοντες,, όπωςόπως συμπεριφοράσυμπεριφορά τωντων ζώωνζώων, , καιρικέςκαιρικές
συνθήκεςσυνθήκες, , πτήσειςπτήσεις αεροσκαφώναεροσκαφών κκ..αα..



ΣυλλογήΣυλλογή υπολειμμάτωνυπολειμμάτων απόαπό προσκρούσειςπροσκρούσεις



ΑναγνώρισηΑναγνώριση ειδώνειδών
ΌλαΌλα τατα είδηείδη πρέπειπρέπει νανα αναγνωρίζονταιαναγνωρίζονται ανεξαρτήτανεξαρτήτωςως μεγέθουςμεγέθους..

ΕίναιΕίναι χρήσιμοχρήσιμο,, νανα αναγνωρίζεταιαναγνωρίζεται τοτο είδοςείδος πανίδαςπανίδας σεσε κάθεκάθε
πρόσκρουσηπρόσκρουση ((μακροσκοπικάμακροσκοπικά, , μικροσκοπικάμικροσκοπικά μεμε τητη δομήδομή τωντων
φτερώνφτερών καικαι μεμε αναγνώρισηαναγνώριση DNA)DNA)..

Kestrel feathersKestrel feathers

Skylark microscopic 
feather structure



ΧρήσηΧρήση ΓερακιώνΓερακιών καικαι άλλωνάλλων μεγάλωνμεγάλων αρπακτικώναρπακτικών πτηνώνπτηνών..

ΧρήσηΧρήση ΣκύλωνΣκύλων..

ΜέθοδοιΜέθοδοι πουπου δενδεν χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στονστον ΔΑΑΔΑΑ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕγχειρίδιοΕγχειρίδιο ΛειτουργιώνΛειτουργιών ΑεροδρομίουΑεροδρομίου
((Airport Operational ManualAirport Operational Manual))

ΣυντονισμόςΣυντονισμός καικαι εφαρμογήεφαρμογή τωντων βραχυπρόθεσμωνβραχυπρόθεσμων
μέτρωνμέτρων ελέγχουελέγχου ειδώνειδών άγριαςάγριας πανίδαςπανίδας..

ΧρήσηΧρήση μεθόδωνμεθόδων βιοακουστικήςβιοακουστικής καικαι ψηφιακώνψηφιακών
ήχωνήχων γιαγια τηντην απομάκρυνσηαπομάκρυνση ειδώνειδών πανίδαςπανίδας..

ΧρήσηΧρήση καικαι αποθήκευσηαποθήκευση όπλωνόπλων γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο
ειδώνειδών άγριαςάγριας πανίδαςπανίδας..

ΔιαδικασίαΔιαδικασία γιαγια τηντην εκπαίδευσηεκπαίδευση τουτου προσωπικούπροσωπικού..



ΠαράγοντεςΠαράγοντες ««κλειδιάκλειδιά»» γιαγια τηντην επιτυχίαεπιτυχία
ΕιδικευμένοΕιδικευμένο προσωπικόπροσωπικό μεμε κατάλληλοκατάλληλο εξοπλισμόεξοπλισμό..

ΣυνεχήςΣυνεχής παρουσίαπαρουσία προσωπικούπροσωπικού στοστο πεδίοπεδίο ελιγμώνελιγμών..

ΨηλόΨηλό χόρτοχόρτο στιςστις περιοχέςπεριοχές τωντων διαδρόμωνδιαδρόμων καικαι τροχοδρόμωντροχοδρόμων..

ΔιαχείρισηΔιαχείριση τουτου τοπίουτοπίου στοστο αεροδρόμιοαεροδρόμιο..

ΚαταγραφήΚαταγραφή καικαι έλεγχοςέλεγχος τωντων χρήσεωνχρήσεων γηςγης εκτόςεκτός αεροδρομίουαεροδρομίου..

ΣυνεχήςΣυνεχής εκπαίδευσηεκπαίδευση προσωπικούπροσωπικού..



ΝόμοιΝόμοι -- ΚανονισμοίΚανονισμοί -- ΠρότυπαΠρότυπα -- ΣυστάσειςΣυστάσεις (1(1ΙΙ) ) 

1. ΥΠΑ/Δ3/B/26901/6554/18-07-2006 (ΦΕΚ 1091 B /10-08-2006): 
«Εθνικός Κανονισμός, για την μείωση της απειλής πρόσκρουσης
πτηνών ή ζώων, σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας».

2. ΥΠΑ/Δ3/B/16980/4097/07-05-08: Τεχνική Οδηγία No. 1 (έκδοση 2) 
«Υποβολή Αναφορών Προσκρούσεων Πτηνών και Ζώων».

3. ΥΠΑ/Δ3/B/3358/908/29-01-2007: Τεχνική Οδηγία No.2
«Συλλογή και Ανάλυση Πληροφοριών Πανίδας Αεροδρομίων».

4. Κ.Υ.Α. Δ15/Α/40447/3750/13-10-2004 (ΦΕΚ 1624 Β /02-11-2004) 
«Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας και έκνομες
ενέργειες».

5. Κ.Υ.Α. 3009/2/80-ιδ’ (ΦΕΚ 827/Β/09-04-2008)
«Κατοχή και χρήση κυνηγετικών όπλων σε αεροδρόμια, για τη μείωση
της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και ζώων, σε αεροσκάφη πολιτικής
αεροπορίας».



ΔιεθνείςΔιεθνείς ΚανονισμοίΚανονισμοί

ΝόμοιΝόμοι -- ΚανονισμοίΚανονισμοί -- ΠρότυπαΠρότυπα -- ΣυστάσειςΣυστάσεις (1(1ΙΙΙΙ) ) 

ICAO regulations

o ANNEX 14 to the Convention on International Civil Aviation: AERODROMES 
Volume I – Aerodrome Design and Operation, Chapter 9, 9.4 Wildlife strike hazard 
reduction αλλά και Chapter 1, 1.5 Safety Management και APPENDIX 7 Framework for 
Safety Management System (SMS).

o ANNEX 15 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical 
Information Services, Chapter 8, 8.1 Pre-flight information και 8.3 Post-flight 
information.

o ICAO  Doc 9137-AN/898 part 3: Airport Services Manual: Part 3 "Bird Control and 
Reduction“.

o ICAO Doc 9184-AN/902 part 2: Airport Planning Manual: Part 2 "Land Use and 
Environmental Control”.

o Manual of the ICAO Bird Strike Information System (IBIS).

o ICAO DOC 4444: Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management, 
Chapter 7, 7.3 Information to aircraft by aerodrome control towers, 7.3.1.4 obstructed 
runway, 7.3.1.6 abnormal aircraft configuration and condition και 7.4 essential 
information on aerodrome conditions.

o ICAO DOC 9859: ICAO Safety Management Manual



ΣαςΣας εευχαριστώυχαριστώ ......


