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Το παρόν έργο αποτελεί εγχειρίδιο παρακολούθησης 
ορνιθοπανίδας από τους παραγωγούς της Λήμνου 
και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
“Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής 
διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση 
του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”, 
προϋπολογισμού 49.750,00€, που υλοποιεί το 
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, 
στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος 
‘Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές 
Δράσεις 2020, του Άξονα Προτεραιότητας 3: 
“Συμμετοχικότητα Πολιτών - Καινοτόμες Δράσεις 
με τους Πολίτες”. Το πρόγραμμα ανήκει στο θεματικό 
πεδίο ‘Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση 
και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και 
ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, 
με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας’ και χρηματοδοτείται από το 
Πράσινο Ταμείο. 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η αναδημοσίευση 
και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με 
οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο 
πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς 
γραπτή άδεια του εκδότη.
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Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Εφαρμογή 
και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την προστασία 
και διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”, 

προϋπολογισμού 49.750,00€, που υλοποιείται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο 
για τη Φύση και τον Άνθρωπο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος 
Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020, του Άξονα 
Προτεραιότητας 3: “Συμμετοχικότητα Πολιτών - Καινοτόμες Δράσεις με τους 
Πολίτες”. Το έργο ανήκει στο θεματικό πεδίο ‘Καταγραφή, παρακολούθηση, 
διατήρηση και αποκατάσταση: των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, των 
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με 
στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας’ και χρηματοδοτείται από 
το Πράσινο Ταμείο.

Απευθύνεται σε γεωργούς – κτηνοτρόφους της Λήμνου και σκοπό έχει να 
λειτουργήσει ως βοηθητικό εργαλείο για την αναγνώριση συγκεκριμένων ειδών - 
στόχων της ορνιθοπανίδας των αγροοικοσυστημάτων της Λήμνου. Παράλληλα, 
φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εφαρμογή ενός συστήματος καταγραφής της 
ορνιθοπανίδας από τους ίδιους τους χρήστες των αγροοικοσυστημάτων, δηλαδή 
τους παραγωγούς του νησιού.

Η ορνιθοπανίδα της Λήμνου είναι ιδιαίτερα πλούσια, καθώς μέχρι σήμερα έχουν 
καταγραφεί 222 διαφορετικά είδη πτηνών. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική 
απομόνωση του νησιού και την έλλειψη μεγάλων ορεινών όγκων (η υψηλότερη 
κορυφή του νησιού έχει υψόμετρο μόλις 470 μέτρα), - παράγοντες που περιορίζουν 
την αφθονία των ειδών ορνιθοπανίδας- θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 
ιδιαίτερα σημαντική την ύπαρξη τόσων ειδών. Μεγάλο ποσοστό των ειδών της 
ορνιθοπανίδας σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα αγροοικοσυστήματα του νησιού. Οι 
καλλιέργειες δημητριακών (σίτου, κριθαριού, βρώμης κ.α.), οι αμπελώνες, καθώς 
και οι έντονες εναλλαγές αυτών με λιβαδικές,  φρυγανικές ή υγροτοπικές εκτάσεις, Ε
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Πίνακας [1] Είδη - στόχοι της παρακολούθησης.

Ονομασία είδους

Κατσουλιέρης 

Τσιφτάς 

Αμπελουργός 

Αηδόνι 

Ωχροστριτσίδα 

Σταχτοπετροκλής

Κοκκινοκεφαλάς

Πετροτριλίδα 

Νησιωτική πέρδικα

Κουρούνα 

Κάργια 

Επιστημονική ονομασία

Galerida cristata

Emberiza calandra

Emberiza melanocephala

Luscinia megarhynchos

Iduna pallida

Oenanthe oenanthe

Lanius senator

Burhinus oedicnemus

Alectoris chukar

Corvus corone

Corvus monedula

Το εγχειρίδιο αποτελείται από τρία χωριστά τμήματα. 
Στο πρώτο, δίνονται οι γενικές οδηγίες που αφορούν 
την παρατήρηση πουλιών και τα απαραίτητα βήματα 
που ακολουθεί κάποιος παρατηρητής, ώστε να κάνει 
ασφαλείς αναγνωρίσεις των πτηνών στο πεδίο. Στο 
δεύτερο τμήμα δίνονται πληροφορίες για τα είδη 
- στόχους της δράσης, όπως οι οικολογικές τους 
απαιτήσεις, ενώ στο τελευταίο τμήμα περιγράφεται 
η μεθοδολογία καταγραφής που θα εφαρμοστεί στη 
δράση αυτή. Στο τέλος, δίνονται πληροφορίες μέσω 
συνδέσμων (links), όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει 
περισσότερες πληροφορίες για πτηνά στο διαδίκτυο. 
Στο παράρτημα δίνεται το πρωτόκολλο της μεθόδου 
καταγραφής.

δημιουργούν ένα μωσαϊκό μικροενδιαιτημάτων, στο 
οποίο καταγράφεται υψηλή ποικιλότητα πτηνών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος 
Terra Lemnia,  η συσχέτιση της ποικιλότητας της 
ορνιθοπανίδας στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου 
με τις υφιστάμενες γεωργικές πρακτικές είναι δυνατή 
μέσω της χρήσης συγκεκριμένων βιοδεικτών - 
ειδών. Τέτοιοι βιοδείκτες μπορούν να είναι οι δείκτες 
που περιγράφουν τη δομή της βιοκοινότητας 
των μικρόπουλων που αναπαράγεται στα 
αγροοικοσυστήματα στο σύνολό της. Εναλλακτικά, 
προτάθηκε η χρήση συγκεκριμένων ειδών ως 
δείκτες, όπως η παρακολούθηση των πληθυσμών 
της Νησιωτικής πέρδικας, του Κοκκινοκεφαλά, του 
Σταχτοπετροκλή και της Πετροτριλίδας. Το παρόν 
εγχειρίδιο υιοθετεί τον εναλλακτικό τρόπο χρήσης 
δεικτών, επιλέγοντας συγκεκριμένα είδη που 
αναπαράγονται στα αγροοικοσυστήματα του νησιού. 

Συνολικά, προτείνεται η καταγραφή έντεκα (11) 
ειδών, ως ειδών - στόχων, των οποίων οι πληθυσμοί 
θα παρακολουθούνται. Οι πληθυσμοί των ειδών 
αυτών αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου 
της βιοκοινότητας των πουλιών που αναπαράγονται 
στο νησί. Επιπρόσθετα, κάποια από τα είδη είναι 
γνωστά στους γεωργούς – κτηνοτρόφους του νησιού 
και για αυτό το λόγο επιλέχθηκαν. Τα είδη – στόχοι 
της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:



Αναγνώριση πουλιών

Ο προσδιορισμός των πουλιών και η αναγνώρισή 
τους συνήθως συναρπάζει κάθε παρατηρητή, καθώς 
προσδίδει την χαρά της ανακάλυψης. Η διαδικασία 
πολλές φορές εμπεριέχει λάθη, αλλά τα λάθη είναι 
αυτά που αυξάνουν την εμπειρία και παρακινούν 
τον καθένα σε νέες προσπάθειες. Κάποιες γενικές 
χρήσιμες συμβουλές σχετικές με την διαδικασία 
αναγνώρισης των πουλιών είναι οι ακόλουθες.

Εποχή και τοποθεσία.

Κάθε παρατήρηση πουλιού γίνεται σε μία 
συγκεκριμένη τοποθεσία και χρονική στιγμή. Το 
πρώτο λοιπόν ερώτημα που συνήθως θέτει ένας 
παρατηρητής είναι εάν είναι λογική η παρατήρηση 
αυτή, στον χώρο και στον χρόνο. Για παράδειγμα 
είναι λογική η παρατήρηση ενός Αηδονιού στη Λήμνο 
τον χειμώνα; Εάν όχι (που είναι η σωστή απάντηση), 
τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία 
αναγνώρισης σε κάποιο άλλο είδος.

Ο βιότοπος (ενδιαίτημα) 
είναι ο κατάλληλος;

Κάθε είδος έχει τις δικές του προτιμήσεις σε ό,τι αφορά 
τον βιότοπο που προτιμά για την αναπαραγωγή 
του ή την διαχείμασή του ή κατά την μετανάστευσή 
του. Υπάρχουν περιγραφές του βιοτόπου για κάθε 
φάση της ζωής κάθε είδους πουλιού, επομένως ο 
προσδιορισμός των πουλιών «φιλτράρεται» σε σχέση 
με το βιότοπο στα πρώτα βήματα αναγνώρισης. Για 
παράδειγμα, είναι λογική μία παρατήρηση Αηδονιού 
στην παραλιακή ζώνη, εκεί που «σκάει» το κύμα;

Η συμπεριφορά του πουλιού 
ταιριάζει με την περιγραφή;

Το χαρακτηριστικό πέταγμα, η κίνηση ή η επιλογή 
ενός συγκεκριμένου πόστου συχνά αποτελούν 
γνώρισμα συμπεριφοράς ορισμένων ειδών. Εάν μία Ο
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συμπεριφορά ταιριάζει με αυτή που περιγράφεται, 
τότε είναι αρκετά πιθανό να προσδιοριστεί σωστά 
ένα είδος. Συνεχίζοντας το παράδειγμα του Αηδονιού, 
το είδος επιλέγει θέσεις που του προσφέρουν πυκνή 
κάλυψη από βλάστηση, ώστε να αποφεύγει τους 
θηρευτές του. Σε αντίθεση, σπάνια το συναντά κανείς 
σε ανοιχτές περιοχές που η κάλυψη από θηρευτές 
είναι μηδενική, π.χ. σε λιβάδια, δίχως δέντρα να του 
προσφέρουν κάλυψη. 

Εμφάνιση του πουλιού
Τι μέγεθος έχει;

Εάν το μέγεθος του πτηνού καθοριστεί σωστά από την 
αρχή, αποφεύγονται πολλά προβλήματα αργότερα. 
Ο προσδιορισμός του μεγέθους, αν και φαίνεται να 
είναι εύκολος, αποτελεί συχνό πρόβλημα ακόμα και 
για έμπειρους παρατηρητές ορνιθοπανίδας. Συχνά, 
ο τρόπος παρατήρησης, π.χ. με τηλεσκόπιο, οι 
συνθήκες φωτισμού και η διάρκεια παρατήρησης, 
π.χ. μερικά δευτερόλεπτα, αποτελούν σημαντικές 
πηγές σφαλμάτων. Για τους παραπάνω λόγους, το 
μέγεθος θα πρέπει να είναι το πρώτο χαρακτηριστικό 
της εμφάνισης του πουλιού που προσδιορίζεται και 
αυτό θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν με τη 
μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Ποια τα χαρακτηριστικά του;

Χαρακτηριστικά του ράμφους, του σώματος, των 
ποδιών, των φτερούγων κτλ. περιγράφονται σε αυτό 
το σημείο. Οι αρχάριοι είναι επιθυμητό να κρατούν 
σημειώσεις και, εάν είναι δυνατόν, να κάνουν ένα 
σκίτσο όσο παρατηρούν το πουλί. Είναι σημαντικό 
οι σημειώσεις αυτές να γίνονται στο πεδίο. Συχνές 
ερωτήσεις που αφορούν το ράμφος είναι εάν είναι 
μικρό ή μεγάλο, λεπτό ή σφηνοειδές, εάν είναι μακρύ 
και λεπτό ή ξεπερνά σε μήκος το μήκος του κεφαλιού 
κτλ. Για το σώμα συχνές είναι οι ερωτήσεις που 
αφορούν στο λαιμό (π.χ. μακρύς ή κοντός), το μήκος 
της ουράς σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα κτλ. Για 
τα πόδια συχνά αναφέρεται το μήκος τους (μακριά ή 
κοντά).

Ποια τα χρώματα και σχέδια του πουλιού;

Στο βήμα αυτό περιγράφεται ο χρωματισμός και τα 
σχέδια εκείνα που είναι εντονότερα στο σώμα ή τις 
φτερούγες του πουλιού: Ποια είναι τα κύρια χρώματα 
από πάνω και από κάτω; Υπάρχουν έντονα χρώματα 
σε κάποιο μέρος του σώματός του; Ποιο το χρώμα 
των ποδιών, του ράμφους και των ματιών; Υπάρχει 
κάποιο σχέδιο στο λαιμό, το κεφάλι, το στήθος ή τη 
ράχη; Η ουρά έχει το ίδιο χρώμα με αυτό του σώματος 
ή έχει κάποια σχέδια (π.χ. λευκά πλαϊνά φτερά);

Ακουστική παρατήρηση

Πολλά είδη γίνονται αντιληπτά από τη φωνή 
τους, π.χ. Αηδόνι. Ειδικότερα στα μικρόπουλα 
(στρουθιόμορφα), η ακουστική αναγνώριση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνήθως τα είδη αυτά 
παρατηρούνται δύσκολα στο πεδίο. Επομένως, 
όταν ακούσουμε κάποιο είδος, μπορούμε να 
κρατήσουμε σημειώσεις για το κελάιδισμά του ή να 
το απομνημονεύσουμε και αργότερα στο σπίτι μας να 
το συγκρίνουμε με ηχογραφημένες φωνές. Το παρόν 
εγχειρίδιο συνοδεύεται από ένα φάκελο αρχείων με 
τους ήχους για την πλειονότητα των ειδών-στόχων της 
δράσης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης 
και επαλήθευσης των κελαϊδισμάτων κάθε είδους. 
 

Είδη - στόχοι της δράσης

Ακολουθεί παρουσίαση των ειδών - στόχων της 
δράσης. Τα είδη αυτά θα αποτελέσουν το αντικείμενο 
καταγραφής της δράσης για την ορνιθοπανίδα. Στο 
κείμενο περιγράφονται οι οικολογικές απαιτήσεις 
των ειδών, σε ποια ενδιαιτήματα διαβιούν, πότε 
επισκέπτονται το νησί και ποια είναι η κατανομή 
τους στον ελλαδικό χώρο. Οι πληροφορίες αυτές 
υποστηρίζουν τη διαδικασία αναγνώρισης κάθε 
είδους στο πεδίο.
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Το είδος έχει ευρεία εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα 
νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, με εξαίρεση τα μικρότερα νησιά, 
ενώ στην Κρήτη ο πληθυσμός του είναι μικρός. 

Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στη Λήμνο, αναπαράγεται από 
τα τέλη Απριλίου έως τον Ιούνιο και στο νησί είναι αρκετά κοινό 
πτηνό.  

Ο Αμπελουργός προτιμά καλλιεργήσιμες περιοχές, τόσο ανοιχτές 
με μικρό ποσοστό θάμνων όσο και περιοχές με δέντρα ή που 
γειτνιάζουν με δάση. Επίσης, παρατηρείται σε ανοιχτούς ελαιώνες 
και θαμνώνες, σε αμπελώνες και καλλιέργειες οπωροφόρων 
δέντρων. 

Προτιμούνται καλλιέργειες χαμηλής έντασης παρουσία φυσικής 
βλάστησης, όπου η διαθεσιμότητα των τροφικών του πηγών 
(έντομα την άνοιξη) είναι υψηλή.

Αμπελουργός  [Emberiza melanocephala]1

Ενδιαίτημα:

Καλλιεργήσιμες ανοιχτές περιοχές 
με μικρό ποσοστό θάμνων και 
καλλιεργήσιμες περιοχές με δέντρα 
ή που γειτνιάζουν με δάση. 

Χρονική περίοδος: 

Καλοκαιρινός επισκέπτης, που 
συναντάται στη Λήμνο από τις 
αρχές Μαΐου.

Συμπεριφορά: 

Παρατηρείται στις κορυφές 
θάμνων ή δέντρων να τραγουδά.
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Το είδος είναι πολύ κοινό, με ευρεία εξάπλωση σε όλη την 
ενδοχώρα, αλλά και στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου. Είναι 
είδος με μόνιμη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ 
τον χειμώνα ο πληθυσμός του αυξάνεται, καθώς πληθυσμοί της 
Βόρειας Ευρώπης διαχειμάζουν στη χώρα μας.

Ο Τσιφτάς χρησιμοποιεί αγροτικά ενδιαιτήματα, τα οποία δεν 
έχουν αποδοθεί στην εντατική γεωργία. Περιοχές εκτατικών 
καλλιεργειών δημητριακών με μίξη ανοιξιάτικων και χειμερινών 
καλλιεργειών, όπου υπάρχουν φυτοφράκτες και γίνεται μειωμένη 
χρήση αγροχημικών, αποτελούν το βέλτιστο ενδιαίτημα για το 
είδος. 

Επίσης, τα λιβάδια στα οποία υπάρχουν φυτοφράκτες ή διάσπαρτα 
δέντρα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, ιδανικά ενδιαιτήματα είναι οι καλλιέργειες στις οποίες 
αφήνεται ασυγκόμιστο το υπόλοιπο των καλλιεργούμενων φυτών 
(π.χ. στελέχη δημητριακών).

Τσιφτάς  [Emberiza calandra]2

Ενδιαίτημα:

Ανοιχτές καλλιέργειες, κυρίως 
δημητριακών, με διάσπαρτα 
δέντρα ή θάμνους.

Χρονική περίοδος: 

Παρών όλο το έτος, η περίοδος 
αναπαραγωγής του διαρκεί από 
Απρίλιο έως Μάιο. 

Συμπεριφορά: 

Παρατηρείται στις κορυφές 
θάμνων, δέντρων ή φρακτών να 
τραγουδά.
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Το είδος έχει ευρεία εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, και στην 
πλειονότητα των νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου. Παρόλη την 
ευρύτητα της κατανομής του, το είδος δεν είναι πολυάριθμο διότι 
απουσιάζει από αρκετές κατηγορίες ενδιαιτημάτων (π.χ. δάση, 
μακία βλάστηση και θαμνώνες). 

Παρατηρείται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε ζευγάρια (και 
κυρίως την άνοιξη), ενώ σε μικρές ομάδες μετά την αναπαραγωγή 
έως τον χειμώνα.

Ανοιχτές, ξηρές, επίπεδες ή λοφώδεις περιοχές, με αραιή 
βλάστηση που συνήθως δεν καλύπτει περισσότερο από το 50% 
του εδάφους, αποτελούν το κύριο ενδιαίτημα του Κατσουλιέρη. 
Αναπαράγεται επίσης σε μη εντατικές καλλιέργειες, σε λιβάδια, 
σε αλοφυτική βλάστηση, αμμοθίνες ή αμμώδεις περιοχές και 
παραλίες. Παρατηρείται επίσης, σε αστικές και βιομηχανικές 
περιοχές που ομοιάζουν με ημιερημικές, π.χ. σκουπιδότοποι, 
χωμάτινοι δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ. 

Κατσουλιέρης  [Galerida cristata]3

Ενδιαίτημα:

Ανοιχτές και ξηρές 
καλλιεργήσιμες περιοχές ή 
λιβαδικές εκτάσεις.

Χρονική περίοδος: 

Παρών όλο το έτος, η περίοδος 
αναπαραγωγής του διαρκεί από 
Μάρτιο έως Μάιο. 

Συμπεριφορά: 

Είναι εδαφόβιο είδος. Συχνά 
παρατηρείται σε χωμάτινους 
δρόμους ή θέσεις με γυμνό έδαφος, 
π.χ. καλλιέργειες μετά την άροση.
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Σταχτοπετροκλής  [Oenanthe oenanthe]4

Το είδος συναντάται στο σύνολο της ηπειρωτικής και νησιωτικής 
Ελλάδας, σε περιοχές  μεσαίου ή υψηλού υψομέτρου, ενώ είναι 
ιδιαίτερα κοινό πάνω από τα δασόρια στα ελληνικά βουνά. 

Στη Λήμνο συναντάται σε όλη την έκταση του νησιού, από θέσεις 
δίπλα στην θάλασσα έως τις κορυφές των λόφων, είναι ιδιαίτερα 
πολυπληθής, όπως επίσης συναντάται εντός των οικισμών του 
νησιού. Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και αναπαράγεται από τα 
τέλη Μαρτίου έως τον Μάιο. 

Συγκεκριμένα, αναπαράγεται σε μεγάλες πυκνότητες σε ανοιχτές, 
ξηρές περιοχές με διάσπαρτα βράχια, λιθώνες και βραχώδεις 
ρεματιές, ενώ εντός των οικισμών χρησιμοποιεί εσοχές σε 
πέτρινους τοίχους, περιφράξεις ή σπίτια για το φώλιασμα. 

Τρέφεται κυρίως με διάφορα έντομα στο έδαφος, συχνά 
χρησιμοποιώντας εποπτικές θέσεις.

Ενδιαίτημα:

Ανοιχτές, ξηρές περιοχές με 
διάσπαρτα βράχια, λιθώνες, 
βραχώδεις ρεματιές. 

Χρονική περίοδος: 

Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και 
η περίοδος αναπαραγωγής του 
διαρκεί από Μάρτιο έως Μάιο. 

Συμπεριφορά: 

Παρατηρείται σε διάσπαρτα 
βράχια ή λιθώνες να τραγουδά.
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Η Ωχροστριτσίδα έχει ευρεία κατανομή σε όλη την ηπειρωτική 

Ελλάδα, όπως επίσης και στα περισσότερα νησιά του Ιονίου και 

του Αιγαίου. Παρατηρείται σε περιοχές από το ύψος της θάλασσας 

έως σε υψόμετρο 1000 μέτρων, αλλά είναι πιο κοινή σε χαμηλά 

υψόμετρα, κάτω των 500 μέτρων. Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης, 

στη Λήμνο αναπαράγεται από τα μέσα Απρίλιου έως τον Ιούνιο. 

Η Ωχροστριστίδα προτιμά περιοχές με αραιά ή πυκνά δέντρα, 

όπως ελαιώνες, οπωρώνες, κήπους, πεύκα ή βελανιδιές, συνήθως 

σε κοντινή απόσταση σε ρέματα ή στα όρια με υγροτόπους με 

αλμυρίκια, ιτιές ή λυγαριές. Παρατηρείται επίσης σε εκτατικές 

καλλιέργειες παρουσία φυτοφρακτών, όπως επίσης σε αστικό 

περιβάλλον (πάρκα σε πόλεις). 

Τρέφεται με έντομα την αναπαραγωγική περίοδο, ενώ συμπλη-

ρώνει τη δίαιτά της με φρούτα το φθινόπωρο. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό της τροφής της, το βρίσκει στην πυκνή βλάστηση των 

θάμνων και δευτερογενώς στο έδαφος.

Ωχροστριτσίδα  [Iduna pallida]5

Ενδιαίτημα:

Εκτατικές καλλιέργειες με 
φυτοφράκτες, πυκνή ρεματική 
βλάστηση ή καλαμώνες.

Χρονική περίοδος: 

Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και 
η περίοδος αναπαραγωγής της 
διαρκεί από Απρίλιο έως Ιούνιο. 

Συμπεριφορά: 

Δύσκολα παρατηρείται οπτικά καθώς 
βρίσκεται συνέχεια μέσα σε θάμνους, 
δέντρα ή καλαμώνες. Αντίθετα, 
το τραγούδι της είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικό και συνήθως προδίδει 
την παρουσία της.
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Το Αηδόνι αποτελεί κοινό αναπαραγόμενο είδος 

σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Είναι 

καλοκαιρινός επισκέπτης, αναπαράγεται στη Λήμνο 

από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου. 

Αναπαράγεται σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων, όταν 

αυτά προσφέρουν πυκνή κάλυψη από θαμνώδη ή/

και δενδρώδη είδη. Επίσης, είναι ιδιαίτερα κοινό 

κατά μήκος των ρεμάτων, χειμάρρων ή ποταμών, 

όπου η βλάστηση είναι πυκνή, ενώ συναντάται και 

εντός οικισμών ή πόλεων σε πάρκα και κήπους.

Στη Λήμνο, επιπρόσθετα, απαντάται σε αγροτικές 

καλλιέργειες που γειτνιάζουν με ρέματα και φύονται 

καλαμιές.

Αηδόνι  [Luscinia megarhynchos]6

Ενδιαίτημα:

Προτιμά αυτά που προσφέρουν πυκνή κάλυψη 
από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση και το 
συναντούμε κατά μήκος ρεμάτων και χειμάρρων 
όπου συνήθως υπάρχει πυκνή ρεματική βλάστηση.

Χρονική περίοδος: 

Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και η περίοδος 
αναπαραγωγής του διαρκεί από Απρίλιο έως τέλη 
Μαΐου.  

Συμπεριφορά: 

Δύσκολα παρατηρείται οπτικά καθώς βρίσκεται 
συνέχεια μέσα σε θάμνους, δέντρα ή καλαμώνες. 
Αντίθετα, το τραγούδι του είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικό και συνήθως προδίδει την 
παρουσία του.
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Το είδος συναντάται στο σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας και 

σε πολλά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Είναι καλοκαιρινός 

επισκέπτης που αναπαράγεται από τις αρχές Απρίλιου έως τον 

Ιούνιο. Στη Λήμνο, ενώ αποτελεί κοινό είδος την μεταναστευτική 

περίοδο, αναπαράγεται σε λιγοστές θέσεις. 

Ο Κοκκινοκεφαλάς προτιμά τις ανοιχτές λιβαδικές εκτάσεις με 

διάσπαρτα δέντρα και θάμνους (π.χ. ακανθωτούς θάμνους), τις 

περιοχές με μακία και τους οπωρώνες ή ελαιώνες. 

Φωλιάζει σε δέντρα και ψηλούς θάμνους και τρέφεται κυρίως 

με έντομα, αλλά και άλλα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά, 

χρησιμοποιώντας εποπτικά σημεία για να εντοπίζει τη λεία του. 

Οι νεοσσοί του αντιμετωπίζουν έντονη θήρευση από κορακοειδή, 

θηλαστικά και φίδια.

Κοκκινοκεφαλάς  [Lanius senator]7

Ενδιαίτημα:

Ανοιχτές λιβαδικές εκτάσεις με 
διάσπαρτα δέντρα και ψηλούς 
θάμνους.

Χρονική περίοδος: 

Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και 
η περίοδος αναπαραγωγής του 
διαρκεί από Απρίλιο έως Ιούνιο. 

Συμπεριφορά: 

Χρησιμοποιεί τα εξωτερικά τμήματα 
φρακτών ή δέντρων, απ’ όπου 
εποπτεύει την περιοχή του για 
θηράματα ή άλλους ανταγωνιστές. 
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Το είδος κατανέμεται στους μεγάλους παράκτιους 
υγροτόπους της δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας 
και της Θράκης,  ενώ παρατηρείται σε μικρότερους 
πληθυσμούς στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. 
Στα νησιά έχει καταγραφεί στη Λήμνο, τη Λέσβο 
και την Κρήτη. Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και 
αναπαράγεται από τα τέλη Μαρτίου έως τον Ιούνιο. 
Στη Λήμνο ο πληθυσμός του είναι ιδιαίτερα υψηλός 
εξαιτίας της απουσίας θηρευτών, όπως η αλεπού, το 
κουνάβι ή η νυφίτσα. Παρατηρείται σε όλο το νησί σε 
υγροτόπους, καλλιέργειες και βοσκότοπους. 

Η Πετροτριλίδα φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες 
έδαφος, σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλό ποσοστό 
βλάστησης. Η ύπαρξη χαμηλής βλάστησης και θέσεων 
με γυμνό έδαφος, η χαμηλή όχληση από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, η χαμηλή θηρευτική πίεση και 
η εφαρμογή βόσκησης στα λιβάδια αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την 
επιλογή θέσεως φωλιάσματος. Δραστηριοποιείται 
έντονα τις βραδινές ώρες και τρέφεται με ασπόνδυλα, 
έντομα κλπ. που τα εντοπίζει στο έδαφος.

Πετροτριλίδα  [Burhinus oedicnemus]8

Ενδιαίτημα:

Ανοιχτές περιοχές με χαμηλό ποσοστό βλάστη-
σης, λιβάδια και καλλιέργειες σε αγρανάπαυση. 
Φωλιάζει σε αμμώδες ή πετρώδες έδαφος.

Χρονική περίοδος: 

Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και η περίοδος 
αναπαραγωγής της διαρκεί από Μάρτιο έως 
Ιούνιο.

Συμπεριφορά: 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι σχεδόν 
απαρατήρητη εξαιτίας του καμουφλάζ της. 
Συνήθως η παρουσία της επιβεβαιώνεται 
ακουστικά, π.χ. από καλέσματα ή τραγούδι. 
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Συναντάται σε όλη τη χώρα, αλλά στη Στερεά Ελλάδα, στην 

Πελοπόννησο και τα νησιά η κατανομή της είναι πιο ανομοιογενής 

(Handrinos & Akriotis 1997).

Οι Κάργιες είναι πολυάριθμες σε χαμηλά υψόμετρα (<1000 μ.) 

και αναπαράγονται σε εγκαταλειμμένα κτίρια και χαλάσματα, τα 

οποία βρίσκονται είτε απομονωμένα στην ύπαιθρο είτε μέσα σε 

πόλεις και χωριά. Επίσης, αναπαράγονται σε βραχώδη φαράγγια 

και κρημνούς, τόσο παράκτια όσο και εσωτερικά. Συνήθως 

αναπαράγονται σε αποικίες. 

Η Κάργια τρέφεται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δενδροκαλ-

λιέργειες, βοσκότοπους και άλλες ανοιχτές περιοχές. Επίσης, είναι 

κοινή σε σκουπιδότοπους, ενώ στις αστικές περιοχές τρέφεται με 

υπολείμματα τροφής σε πάρκα και δρόμους.

Κάργια  [Corvus monedula]9

Ενδιαίτημα:

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 
δεντροκαλλιέργειες, λιβάδια και 
βοσκότοποι.

Χρονική περίοδος: 

Είναι παρούσα όλο το έτος και 
η περίοδος αναπαραγωγής της 
διαρκεί από Μάρτιο έως Ιούνιο. 

Συμπεριφορά: 

Παρατηρείται σε μικρές ομάδες 
σε καλλιέργειες ή βοσκότοπους. 
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Διαδεδομένη και πολυπληθής σε όλη την χώρα, συμπεριλα-

μβανομένων και των μεγαλύτερων νησιών σε Ιόνιο και Αιγαίο 

πέλαγος. 

Η Κουρούνα απαντάται σχεδόν σε όλα τα ενδιαιτήματα, από το 

επίπεδο της θάλασσας έως τα αλπικά λιβάδια των ελληνικών 

βουνών, σε αγροτικές καλλιέργειες, λιβάδια, ελαιώνες, 

υγροτόπους, παράκτιες περιοχές, δασικές εκτάσεις, καθώς και 

εντός οικισμών και πόλεων. 

Κουρούνα  [Corvus corone]10

Ενδιαίτημα:

Αγροτικές καλλιέργειες, λιβάδια, 
ελαιώνες, υγρότοποι, παράκτιες 
περιοχές.

Χρονική περίοδος: 

Είναι παρούσα όλο το έτος και 
η περίοδος αναπαραγωγής της 
διαρκεί από Μάρτιο έως Ιούνιο. 

Συμπεριφορά: 

Την συναντούμε σε ανοικτές 
περιοχές (καλλιέργειες, 
βοσκότοπους) σε μικρές ομάδες 
ή κατά άτομο. 
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Η Νησιώτικη Πέρδικα, απαντάται στη Θράκη (A. c. kleini), 

ανατολικά της Ξάνθης, και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου (A. c. cyp-

riotes). 

Είναι επιδημητικό είδος και ζει σε ανοιχτές, βραχώδεις περιοχές 

με θάμνους, φρύγανα, αραιή μακία, βραχοπλαγιές με γκρεμούς 

κλπ.,  συνήθως σε χαμηλά υψόμετρα. 

Στη Λήμνο κατά θέσεις είναι πολυπληθής, ιδιαίτερα μετά την 

αναπαραγωγή, σε καλλιέργειες που τελούν σε αγρανάπαυση 

παρουσία φυτοφρακτών ή καλαμιών.

Νησιωτική Πέρδικα  [Alectoris chukar]11

Ενδιαίτημα:

Ανοιχτές καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, βραχώδεις περιοχές με 
θάμνους, φρύγανα ή αραιή μακία.

Χρονική περίοδος: 

Είναι παρούσα όλο το έτος και 
η περίοδος αναπαραγωγής της 
διαρκεί από Μάρτιο έως Ιούνιο. 

Συμπεριφορά: 

Είναι εδαφόβιο είδος, το οποίο 
συνήθως γίνεται αντιληπτό από 
το τραγούδι ή τα καλέσματα. 
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Παρακάτω δίνεται μία σύντομη περιγραφή των 
μεθόδων καταγραφής. Η πρώτη μέθοδος (σημειακές 
καταγραφές) θα αποτελέσει την κύρια μέθοδο 
καταγραφής πουλιών στην συγκεκριμένη δράση. 
Είναι κατάλληλη για είδη που διαβιούν σε ανοιχτές 
εκτάσεις και τα οποία γίνονται αντιληπτά τόσο οπτικά 
με την χρήση κιαλιών όσο και ακουστικά (καταγραφή 
με βάση τα κελαïδίσματα των πουλιών). Η δεύτερη 
μέθοδος (τυχαίες καταγραφές) προτείνεται να είναι 
συμπληρωματική της πρώτη μεθόδου.

Σημειακές καταγραφές 
[Point counts]
 
Περιγραφή καταγραφής 

Ο καταμετρητής/παρατηρητής στέκεται σε 
ένα προκαθορισμένο σημείο καταγραφής για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και καταγράφει τα 
πουλιά που γίνονται αντιληπτά. Στο χρονικό αυτό 
διάστημα δεν μετακινείται από το σημείο καταγραφής 
διότι διαφορετικά θα επηρέαζε αρνητικά την 
μεθοδολογία (π.χ. τις εκτιμήσεις αποστάσεων κάθε 
πουλιού από το σημείο καταγραφής). 

Με την άφιξη σε κάθε σημείο καταγραφής, τηρείται 
σιγή για ένα λεπτό, έτσι ώστε να επανέλθουν τα 
πουλιά στις αρχικές τους θέσεις (επικράτειες). 
Ακολουθεί πεντάλεπτη καταγραφή όλων των 
πουλιών που γίνονται αντιληπτά, τόσο ακουστικά 
όσο και οπτικά με τη χρήση κιαλιών. Σε κάθε 
παρατήρηση πουλιού σημειώνεται το πλήθος του 
(στην περίπτωση παρατήρησης σμήνους πουλιών Μ
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σημειώνουμε την εκτίμηση του μεγέθους του, π.χ. 
10 πουλιά) και παράλληλα εκτιμάται η απόστασή 
του από τον παρατηρητή και συγκεκριμένα εάν αυτό 
βρίσκεται στις ακόλουθες ζώνες: Α) σε απόσταση 
μικρότερη των 25 μέτρων από τον παρατηρητή, Β) 
σε απόσταση μεταξύ 25 έως 100 μέτρων και Γ) σε 
απόσταση μεγαλύτερη από 100 μέτρα. Για κάθε πουλί 
σημειώνεται η δραστηριότητά του, συγκεκριμένα εάν 
αυτό πραγματοποιούσε κελάηδισμα (κωδικός S) ή 
κάλεσμα (κωδικός C).

Στις περιπτώσεις όπου ένας καταγραφέας/
παρατηρητής έχει δύο ή περισσότερα σημεία 
καταγραφής, υλοποιεί τις καταγραφές το ίδιο 
πρωινό (ή απόγευμα), ώστε σε όλα τα σημεία να 
γίνουν καταγραφές την ίδια ημέρα. Οι μετακινήσεις 
από σημείο σε σημείο μπορεί να γίνουν με κάποιο 
μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο, μηχανάκι ή ποδήλατο), 
ώστε να μειωθεί ο χρόνος μετακίνησης μεταξύ των 
διαδοχικών καταγραφών. Στις περιπτώσεις χρήσης 
κάποιου μηχανοκίνητου μέσου, είναι επιθυμητό να 
παρκάρουμε τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά από 
το σημείο καταγραφής, ώστε να μειώσουμε όσο το 
δυνατόν την όχληση στα πουλιά.

Κατά τη διεξαγωγή κάθε καταγραφής, οι καιρικές 
συνθήκες θα πρέπει να είναι οι βέλτιστες. Έτσι, 
αποκλείονται ημέρες με ισχυρό άνεμο, βροχή ή 
χαμηλή ορατότητα, παράγοντες που επιδρούν 
αρνητικά στην καταγραφή των πουλιών.

Σε κάθε σημείο καταγραφής πραγματοποιούνται 
δύο επισκέψεις. Η πρώτη γίνεται στα τέλη Απριλίου 
και η δεύτερη στα τέλη Μαΐου. Με τον τρόπο αυτό, 
κάθε σημείο καταγραφής θα μετρηθεί δύο φορές την 
άνοιξη (αναπαραγωγική περίοδος των πουλιών). 
Μία νωρίς την άνοιξη (Απρίλιος), που αναμένεται 
να καταγραφούν είδη που διαμένουν όλο το έτος 
στο νησί, και μία στο τέλος της άνοιξης (Μάιος), που 
αναμένεται να καταγραφούν ως επί το πλείστον τα 
μεταναστευτικά είδη. Στις περιπτώσεις εκείνες που 
ένας καταγραφέας έχει περισσότερα του ενός σημεία 
καταγραφής, τότε πραγματοποιεί τις καταγραφές σε 
όλα τα σημεία ευθύνης του, τόσο τον Απρίλιο όσο και 
τον Μάιο.  

Επιλογή των σημείων καταγραφής

Η επιλογή του/των σημείου/ων καταγραφής πρέπει 
να προηγείται των καταγραφών. Τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν τις πρώτες καταγραφές πρέπει να έχουν 
επιλεχθεί τα σημεία. 

Τα σημεία καταγραφής, όπου αυτό είναι δυνατό, 
πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο (κεντρικό τμήμα) 
των χωραφιών και πρέπει να αποφεύγεται η 
τοποθέτησή τους στις παρυφές τους. Τα σημεία 
καταγραφής μπορεί να τοποθετηθούν σε κάποιο 
δρόμο που διασχίζει την καλλιέργεια, αρκεί αυτός 
να είναι αγροτικός (αποφυγή ασφαλτοστρωμένων 
δρόμων με έντονη χρήση). Στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου οι καλλιέργειες είναι μεγάλες σε έκταση, μπορεί 
να επιλεχθούν δύο ή περισσότερα σημεία, αρκεί η 
ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών σημείων 
καταγραφής να είναι μεγαλύτερη των 500 μέτρων, 
ώστε να αποφεύγονται διπλομετρήσεις πουλιών 
μεταξύ των σημείων καταγραφής.   
  

Πρωτόκολλο καταγραφής

Στο παράρτημα δίνεται το πρωτόκολλο καταγραφής 
της ορνιθοπανίδας και οι οδηγίες συμπλήρωσής του.

Τυχαίες καταγραφές
[Look and See]

Πέρα από τις σημειακές καταγραφές που λαμβάνουν 
χώρα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, κάθε 
καταγραφέας ενδέχεται να καταγράψει τα είδη - 
στόχους της ορνιθοπανίδας στις καλλιέργειες κατά 
τις καλλιεργητικές εργασίες ή σε περιόδους εκτός 
των σημειακών καταγράφων. Στις περιπτώσεις 
αυτές σημειώνει το είδος, την ημερομηνία και το 
πλήθος των πουλιών που παρατήρησε εντός των 
καλλιεργειών (ή/και λιβαδιών), χωριστά από τις 
σημειακές καταγραφές.   
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1 // Γενικές πληροφορίες για τα πουλιά της Ελλάδος

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 
www.ornithologiki.gr

• Πληροφορίες για τη φύση της Λήμνου 
www.lemnosnature.gr/category/ptina

2 // Φωτογραφικό υλικό – σελίδες

• Ebird 
ebird.org/species 

3 // Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Facebook

Παρακάτω δίνεται μία λίστα από ομάδες που ασχολούνται  με την παρατήρηση πουλιών 
στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης Facebook. Στις ομάδες αυτές συχνά δημοσιοποιούνται 
φωτογραφίες από είδη πτηνών, διαδικασία η οποία μπορεί να συμβάλει στην ορθή 
αναγνώρισή τους στο πεδίο. 

• Wild Greece (~ 8400 μέλη):  
www.facebook.com/groups/WildGreece

• Lesvos Bird News (~ 1400 μέλη)
www.facebook.com/groups/lesvosbirdnews

• About Thrace beyond, Birding and more (~ 1500 μέλη): 
www.facebook.com/groups/929089433870910

• Άγρια Φύση στην Ελλάδα (~ 15300 μέλη): 
www.facebook.com/groups/1562176670761952

• NATURE OF MAKEDONIA and THRACE- BIRDS- MAMΜALS- HABITAT (~ 6900 μέλη)
www.facebook.com/groups/birdsmakedonia

4 // Οδηγοί πουλιών – Citizen science

• Οδηγός πουλιών στα ελληνικά - Πληροφορίες για τον οδηγό πουλιών
www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1884&aID=917

5 // Χρήσιμες διαδικτυακές πύλες σχετικές με πουλιά

• Ebird  
ebird.org/species/chukar/GR

• Birdlife 
eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks

• RSPB Wildlife guides. Identify a bird 
www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides
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Σημειακές καταγραφές (Point counts) - Συνοπτική περιγραφή

1 // Η παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας στα αγρο-οικοσυστήματα της Λήμνου προτείνεται 
να υλοποιηθεί με σημειακές καταγραφές (point counts). 

2 // Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων προτείνεται να είναι 500 μέτρα, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν διπλοεγγραφές. 

3 // Οι καταγραφές λαμβάνουν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα στη 
χρονική περίοδο από την ανατολή του ηλίου έως και 3 ώρες αργότερα. 

4 // Εναλλακτικά, μετρήσεις μπορούν να γίνουν τις απογευματινές ώρες κατά το σούρουπο 
(χρονικό διάστημα μιάμισης ώρας πριν το σούρουπο). Σε αυτά τα χρονικά διαστήματα 
(ανατολή ή σούρουπο), η δραστηριότητα των ωδικών πτηνών είναι ιδιαίτερα έντονη καθώς 
υπερασπίζονται σθεναρά τις επικράτειές τους με το τραγούδι τους. 

5 // Με την άφιξη σε κάθε σημείο δειγματοληψίας, τηρείται σιγή για ένα  λεπτό, έτσι ώστε 
να επανέλθουν τα πουλιά στις αρχικές τους θέσεις (επικράτειες). Ακολουθεί πεντάλεπτη 
καταγραφή όλων των πουλιών που γίνονται αντιληπτά, τόσο ακουστικά όσο και οπτικά με 
τη χρήση κιαλιών. 

6 // Για κάθε πουλί που καταγράφεται, εκτιμάται η απόστασή του από τον παρατηρητή και 
συγκεκριμένα εάν αυτό βρίσκεται στις ακόλουθες ζώνες: Α) σε απόσταση μικρότερη των 25 
μέτρων, Β) σε απόσταση μεταξύ 25 έως 100 μέτρων και Γ) σε απόσταση μεγαλύτερη από 
100 μέτρα. 

7 // Επίσης, για κάθε πουλί σημειώνεται η δραστηριότητά του, συγκεκριμένα εάν αυτό 
πραγματοποιούσε κελάηδισμα (κωδικός S) ή κάλεσμα (κωδικός C) τη χρονική περίοδο της 
καταγραφής.

8 // Οι καιρικές συνθήκες για τη διεξαγωγή της καταγραφής θα πρέπει να είναι οι βέλτιστες. 
Έτσι, αποκλείονται ημέρες με ισχυρό άνεμο, βροχή ή χαμηλή ορατότητα, παράγοντες που 
θα επιδρούσαν αρνητικά στην ακουστική καταγραφή των πουλιών.

9 // Επισκέψεις στα σημεία καταγραφής γίνονται σε δύο περιόδους την άνοιξη: μία επίσκεψη 
στα τέλη Απριλίου και μία επίσκεψη στα τέλη Μαΐου. Έτσι, σε κάθε σημείο θα γίνουν δύο 
μετρήσεις, μία στα μέσα και μία στα τέλη της άνοιξης. 
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Σημείο καταγραφής

Ονοματεπώνυμο καταγραφέα

Τοποθεσία

Περίοδος επίσκεψης

Ημερομηνία

Ώρα έναρξης καταγραφής

Ώρα λήξης καταγραφής

Πρωτόκολλο καταγραφής ορνιθοπανίδας

Κωδικός είδους
GALCRI
EMBCAL
EMBMEL
LUSMEG
IDUPAL
OENOEN
LANSER
BUROED
ALECHU
CORCOR
CORMON

Ονομασία είδους
Κατσουλιέρης
Τσιφτάς
Αμπελουργός
Αηδόνι
Ωχροστριτσίδα
Σταχτοπετροκλής
Κοκκινοκεφαλάς
Πετροτριλίδα
Νησιωτική πέρδικα
Κουρούνα
Κάργια

Σημειώσεις:
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0 - 25 m 25 - 100 m

Σημειώσεις:
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Στο πρωτόκολλο δίνεται βοηθητικά ο κωδικός και η 
ονομασία του είδους. 

Εντός ή εκτός της ζώνης των 
ομόκεντρων κύκλων: 
Για κάθε ξεχωριστό άτομο πουλιού ή για κάθε 
σμήνος πουλιών θα πρέπει να καταγράφεται η 
θέση του, κυρίως εάν αυτή είναι εντός ή εκτός των 
ομόκεντρων κύκλων. Ο εσωτερικός ομόκεντρος 
κύκλος υποδηλώνει επιφάνεια με ακτίνα 25 
μέτρων από τον παρατηρητή-καταγραφέα (σημείο 
καταγραφής). Ο εξωτερικός ομόκεντρος κύκλος 
υποδηλώνει επιφάνεια με ακτίνα 100 μέτρων από 
το σημείο καταγραφής. Για παράδειγμα, εάν στην 
καταγραφή εκτιμηθεί ότι η απόσταση ενός πουλιού 
είναι μικρότερη των 100 μέτρων αλλά μεγαλύτερη 
των 25 μέτρων από τον παρατηρητή, τότε το είδος 
θα σημειωθεί στο πρωτόκολλο εντός της ζώνης του 
εξωτερικού ομόκεντρου κύκλου. 

Δραστηριότητα: 
Υπάρχουν δύο βασικές δραστηριότητες οι οποίες θα 
πρέπει να σημειώνονται: Α) του τραγουδιού (S) και 
Β) του καλέσματος (C). Δίπλα στον κωδικό του είδους 
σημειώνεται η δραστηριότητα S για το τραγούδι και 
C για το κάλεσμα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι 
δυνατός ο προσδιορισμός της δραστηριότητας, τότε 
δεν σημειώνεται.

Παράδειγμα: 
Το πρωί της 26ης Απριλίου, στις 7:19, 
πραγματοποιήθηκε καταγραφή στο σημείο με κωδικό 
P4 από τον Λευτέρη Κακαλή. Κατά τη διάρκεια της 
πεντάλεπτης καταγραφής απογράφηκαν:

Σημείο καταγραφής: 
Σημειώνεται ο κωδικός του σημείου όπου γίνεται η 
καταγραφή. 

Ονοματεπώνυμο καταγραφέα: 
Σημειώνεται το όνομα και το επώνυμο του καταγραφέα.

Τοποθεσία: 
Σημειώνεται η τοποθεσία (τοπωνύμιο ή ονομασία 
θέσης).

Περίοδος επίσκεψης: 
Σημειώνεται η περίοδος της δειγματοληψίας 
(1η περίοδος ή 2η περίοδος).

Οι σημειακές καταγραφές θα λάβουν χώρα σε δύο 
περιόδους. Η πρώτη αφορά την χρονική περίοδο στα 
τέλη του Απριλίου, ενώ η δεύτερη περίοδος αφορά 
την χρονική περίοδο στα τέλη Μαΐου.
 
Ημερομηνία: 
Σημειώνεται η ημερομηνία της καταγραφής.

Ώρα έναρξης: 
Σημειώνεται η ώρα έναρξης της καταγραφής.

Ώρα λήξης: 
Σημειώνεται η ώρα λήξης της καταγραφής.
 
Εντός της επιφάνειας των ομόκεντρων 

κύκλων σημειώνονται τα παρακάτω:

Είδος: 
Σημειώνεται ο κωδικός του είδους που καταγράφεται. 

<25m

√

 

√

Α/Α

1

2

3

Είδος

GALCRI

EMBCAL

LUSMEG

Τραγούδι (S)

2

0

0

Κάλεσμα (C)

1

0

1

>100m

√

√

 

Singing (S)

3

2

0

 

Calling (C)

0

0

0

 

Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων
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