Αποκοπή Επικοινωνίας Φυσικών Περιοχών
ENV06

Περιβαλλοντικός

Ορισμός

Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας
δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών
οικοσυστημάτων. Η αποκοπή της επικοινωνίας των οικοσυστημάτων μπορεί να
έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των οικοσυστημάτων είτε λόγω της απώλειας
ζωτικού χώρου για τα είδη (τόποι φωλεασμού αναπαραγωγής και θήρευσης),
είτε λόγω προβλημάτων επικοινωνίας κάποιων ειδών. Η αποκοπή περιοχών με
χαρακτηριστικά ενιαίων οικοσυστημάτων αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα
ζητήματα του σχεδιασμού του άξονα.
Βαθμός αποκοπής

Τυπική Μορφή

Μονάδες Μέτρησης

Χάρτης αλλαγών
(κατάσταση πριν και μετά την Εγνατία
Οδό και τους κάθετους άξονες)

Πίνακας τιμών βαθμού αποκοπής
(κατάσταση πριν και μετά την
Εγνατία Οδό και τους κάθετους
άξονες)

Βαθμός αποκοπής
Αλγόριθμος

Χωρική αναφορά

Ζώνη Ι (βάθος 1 km από την όδευση του άξονα)

Συχνότητα

Μεσοπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Μέτρησης

5 έτη

10 έτη

Σκοπιμότητα

Γνώση των επιδράσεων του άξονα στην ενότητα των φυσικών τόπων, των
προστατευόμενων περιοχών κλπ., κατάσταση που έμμεσα επηρεάζει τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στόχοι πολιτικής

Περιβάλλον

Προδιαγραφές

Για την περίπτωση των οριοθετημένων οικοσυστημάτων ως προδιαγραφή μπορεί
να θεωρηθεί η διατήρηση της ενότητάς τους στο σύνολο της οριοθέτησής τους.
Για τα υπόλοιπα - προδιαγραφές

Δεδομένα

Προσδιορισμός φυσικών περιοχών εντός της Ζώνης Ι,
Οδικό δίκτυο
CORINE LAND COVER

Πηγές

Διατάγματα οριοθετήσεων προστατευμένων περιοχών (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. : Βάση χωρικών δεδομένων Παρατηρητηρίου

Προβλήματα

Ο ορισμός της έννοιας φυσικής περιοχής ενέχει πολλές ερμηνείες.

Σχόλια

Ο δείκτης έχει εφάπαξ χαρακτήρα, δηλαδή, εκτιμάται για την κατάσταση πριν τη
λειτουργία του έργου και μετά. Οι δύο χρόνοι που δίνονται στην κατηγορία
«συχνότητα μέτρησης» έχουν περιεχόμενο επειδή το έργο αποδίδεται σε
λειτουργία σταδιακά. Ωστόσο, η επίδραση στη βιοποικιλότητα του προβλήματος
της αποκοπής έχει σταδιακό χαρακτήρα. Η εκτίμηση του βαθμού αποκοπής είναι
μόνον μια ένδειξη ενδεχόμενης επίδρασης του έργου στη βιοποικιλότητα. Η
εκτίμηση των επιδράσεων στην ίδια τη βιοποικιλότητα είναι ένα σύνθετο
εγχείρημα που δεν μπορεί να καλυφθεί από απλούς επιχειρησιακούς δείκτες
αλλά με ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης των επιπτώσεων όπως
το πρόγραμμα ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.
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