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1. Εισαγωγή

Η Ελλάδα διαθέτει μια πλούσια σε είδη ορνιθοπανίδα, αν και οι πληθυσμοί της συ-
ντριπτικής πλειονότητας των ειδών είναι μικροί, λόγω της περιορισμένης έκτασης 
της χώρας και του κατακερματισμού των βιοτόπων. Επιπλέον, παρά το ότι υπάρχουν 
ακόμη πολλά κενά στις επιστημονικές μας γνώσεις για την ακριβή γεωγραφική κα-
τανομή, τους πληθυσμούς, αλλά και τη βιολογία/οικολογία πολλών ειδών, τα που-
λιά είναι μία από τις καλύτερα μελετημένες ομάδες σπονδυλοζώων στην Ελλάδα.

Τα πουλιά ζουν στην Ελλάδα εδώ και εκατομμύρια χρόνια: τα παλαιότερα γνωστά α-
πολιθώματα φτάνουν μέχρι τo Ανώτερο Μειόκαινο (5.000.000-6.500.000 χρόνια 
πριν), ενώ από ανασκαφές στην Κρήτη έχουν ταυτοποιηθεί 67 τουλάχιστον είδη που-
λιών από το Πλειστόκαινο. Ανάμεσα σε αυτά, σύμφωνα με τον Weesie (1982), ανα-
καλύφθηκε και ένα νέο είδος κουκουβάγιας, ενδημικό της Κρήτης, που δεν υπάρ-
χει πλέον (Athene cretensis), αλλά τα περισσότερα ευρήματα ανήκουν σε είδη που 
απαντώνται και σήμερα στην Ελλάδα. Ο ίδιος ερευνητής ταυτοποίησε και υπολείμ-
ματα οστών ψαρόμπουφου (Ketupa zeylonensis), είδους που υπάρχει και σήμερα 
αλλά δεν απαντάται πλέον στην Ελλάδα.

Σε πολύ μεταγενέστερους χρόνους (2.000-3.000 χρόνια πριν) και σύμφωνα με τον 
Desfayes (1987) είναι πιθανόν να ζούσε στην Ελλάδα η φαλακρή ίβις (Geronticus 
eremita), ενώ γνωρίζουμε ότι κάποτε υπήρχαν, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 19ου 
αι. στην Κρήτη και στη Σάμο, φραγκολίνοι (Francolinus francolinus) (Χανδρινός 1992, 
Handrinos & Akriotis 1997). Εκτός από τα τέσσερα αυτά είδη, δεν υπάρχουν κα-
θόλου επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την εξαφάνιση ή μη και άλλων 
ειδών πουλιών από την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τους ιστορικούς χρόνους και τις 
απαρχές της ελληνικής ορνιθολογίας.

Η επιστήμη της ορνιθολογίας στην Ελλάδα ξεκινά το 1833, με τη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της περίφημης Γαλλικής "Επιστημονικής Αποστολής του Μορέως", 
κατά την οποία καταγράφηκαν 58 είδη πουλιών (Χανδρινός 1992, Handrinos & 
Akriotis 1997). Με τον ερχομό των Βαυαρών επικράτησαν για πολλές δεκαετίες οι 
Γερμανοί ορνιθολόγοι, με γνωστότερους τους Heinrich Graf von der Mühle, R. A. 
Lindermayer , T. J. Krüper και τέλος τον O. Reiser, που το 1905 εκδίδει το περίφη-
μο έργο του "Materialien zu einer Ornis Balcanica. III: Griechenland und die Grie-
chischen Inseln (mit Ausnahme von Kreta)", στο οποίο καταγράφει 312 είδη στην 
Ελλάδα, που τα σύνορα της έφταναν τότε μέχρι τη Θεσσαλία. 

Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, και ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του '60, 
γίνεται πλέον αντιληπτή διεθνώς η σπουδαιότητα των φυσικών οικοσυστημάτων και 
της ελληνικής ορνιθοπανίδας. Και σε αυτή την περίοδο κυριαρχούν πάλι οι Γερμα-
νοί ορνιθολόγοι, με πρωταγωνιστή τον W. Makatsch (1906-1983) και αργότερα 
τους W. Bauer, G. Müller κ.ά. Τότε εμφανίζεται και ο πρώτος, ουσιαστικά, Έλληνας 
ζωολόγος με ειδικό ενδιαφέρον για τα πουλιά, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης Α. Κανέλλης, που εκδίδει το βιβλίο "Catalogus Faunae 
Graeciae, Pars: Aves" (Bauer et al. 1969). Πρόκειται για κλασικό έργο της ελληνι-
κής ορνιθολογίας, με τον πρώτο πλήρη κατάλογο των πουλιών της Ελλάδας (379 
είδη), με βασικές πληροφορίες για τη (γενική) κατανομή των ειδών, τα υποείδη, 
κ.ά., καθώς και ενημερωμένη βιβλιογραφία. Σταδιακά, ιδιαίτερα μετά το τέλος της 
δεκαετίας του '70, η ελληνική ορνιθολογία περνά στα χέρια των Ελλήνων επιστημό-
νων, που, ξεφεύγοντας πλέον από τις απλές καταλογογραφικές εργασίες ειδών/πε-
ριοχών, αρχίζουν να μελετούν πιο συστηματικά τη βιολογία αναπαραγωγής και τη 
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γενικότερη οικολογία των ειδών, με έμφαση σε εκείνα που, λόγω κυρίως των αν-
θρωπίνων επεμβάσεων στους βιοτόπους τους, αρχίζουν να εμφανίζουν πληθυσμια-
κή παρακμή ή και συρρίκνωση της γεωγραφικής τους κατανομής στην Ελλάδα. Φυ-
τώριο και συντονιστικός φορέας για τους Έλληνες ορνιθολόγους υπήρξε η Ελληνι-
κή Ορνιθολογική Εταιρεία, που από την ίδρυση της (1982) μέχρι σήμερα έχει υλο-
ποιήσει δεκάδες προγράμματα και δράσεις για τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, 
μαζί δε με το "Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών" (1985) παραμένουν οι μο-
ναδικές στη χώρα μας ΜΚΟ με αποκλειστικό τους σκοπό τη μελέτη και την προστα-
σία της ελληνικής ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων της.

Το 1997 δημοσιεύεται το βιβλίο "The Birds of Greece" (Handrinos & Akriotis 1997), 
που, 90 σχεδόν χρόνια μετά το αντίστοιχο βιβλίο του Ο. Reiser, επιχειρεί να κατα-
γράψει όλες τις μέχρι τότε γνώσεις μας για τα πουλιά της Ελλάδας (422 είδη), πα-
ραθέτοντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και χάρτες κατανομής για όλα τα είδη. 

2. ή ορνιθολογική σήμασια τήσ Ελλαδασ 

2.α τα είδη

Σήμερα ο κατάλογος των πουλιών της Ελλάδας αριθμεί 442 είδη, τα δε 18 "νέα" 
είδη για την Ελλάδα είναι σχεδόν όλα τυχαίοι/παραπλανημένοι επισκέπτες (Handrinos 
et  al. in press, Dretakis et al. in press, Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Πα-
ρατηρήσεων -ΕΑΟΠ- βάση δεδομένων). Τα 442 είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας 
κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το καθεστώς και την παρουσία 
τους στη χώρα (Πίνακας 1). Πολλά είδη πουλιών, πάντως, εντάσσονται σε περισσό-
τερες από μία κατηγορίες.

■ ΑνΑπΑρΑγόμενΑ είδη 

Περισσότερα από τα μισά είδη των πουλιών της Ελλάδας (55%) αναπαράγονται τακτι-
κά στη χώρα. Το 60% των ειδών αυτών έχουν επιδημητικούς (μόνιμους) πληθυσμούς, 
ενώ τα υπόλοιπα είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες. Οι Tsounis & Frugis (1989) επιχεί-
ρησαν να κατατάξουν τα αναπαραγόμενα είδη της Ελλάδος σε μία η περισσότερες 
από τις ζωογεωγραφικές ζώνες του Voous (1960). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
τα πουλιά που φωλιάζουν στην Ελλάδα ανήκουν σε 20 διαφορετικές τέτοιες ζώνες, 
με κυρίαρχες την Παλαιαρκτική (72 είδη), την Ολαρκτική (23 είδη), την Ευρωπαϊκή 
(23 είδη), την Ευρωπαϊκή/Τουρκεστανική (23 είδη) και τη Μεσογειακή (20 είδη).

Η σημασία της Ελλάδος για αρκετά αναπαραγόμενα είδη είναι ιδιαίτερα μεγάλη, τόσο 
από ζωογεωγραφική άποψη όσο και από άποψη διεθνούς προστασίας. Τουλάχιστον 
107 είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Species of European Concern - SPEC) φω-
λιάζουν στη χώρα μας (Birdlife International, 2004, Bourdakis & Vareltzidou 2000), 
μεταξύ δε αυτών και 9 παγκοσμίως απειλούμενα είδη, όπως ο αργυροπελεκάνος 
(Pelecanus crispus), η βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο μαυρόγυπας (Aeygypius monachus), 

ΚατηΓορία αρίθμος είδών

Τακτικά αναπαραγόμενα 242

Χειμερινοί επισκέπτες 76

Διερχόμενοι μετανάστες 29

Τυχαίοι/παραπλανημένοι επισκέπτες 91

Απροσδιόριστα 3

Εκλιπόντα 1

ςΥνοΛο 442

Πίνακας 1
Καθεστώς         
και παρουσία  
των ειδών         
της ελληνικής           
ορνιθοπανίδας
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το κιρκινέζι (Falco naumanni), ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ο αιγαιόγλαρος 
(Larus audouinii) κ.ά. (BirdLife International 2004). Για πολλά άλλα είδη η Ελλάδα 
έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιφερειακό ή τοπικό γεωγραφικό επίπεδο, κυρίως λό-
γω του ότι οι πληθυσμοί των ειδών αυτών είναι πολύ μεγαλύτεροι στην Ελλάδα σε 
σύγκριση με άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, που όμως έχει που μεγαλύ-
τερη έκταση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην κατηγορία αυτή είναι είδη όπως 
ο μύχος (Puffinus yelkouan), ο αρτέμης (Calonectris diomedea), ο υδροβάτης 
(Hydrobates pelagicus), ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), 
ο σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), η πετροπέρδικα (Alectoris graeca), ο αιγαιοτσι-
ροβάκος (Sylvia rueppellii) κ.ά. 

Στην Ελλάδα, τέλος, αναπαράγονται και αρκετά είδη με μικρούς και τοπικούς πλη-
θυσμούς, οι οποίοι όμως έχουν ιδιαίτερη εθνική σημασία από ζωογεωγραφική άπο-
ψη. Πρόκειται για είδη για τα οποία η Ελλάδα αποτελεί το νότιο ή το δυτικό όριο της 
γεωγραφικής τους εξάπλωσης στη Δ. Παλαιαρκτική, όπως ο ροδοπελεκάνος (Pelecanus 
onocrotalus), η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), η σταχτόχηνα (Anser anser), ο 
χηνοπρίστης (Mergus merganser), ο αγριόκουρκος (Tetrao urogallus), η δασόκοτα 
(Tetrastes bonasia), η νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar), ο αιγωλιός (Aegolius 
funereus), ο τουρκοτσοπανάκος (Sitta krueperi), το σμυρνοτσίχλονο (Emberiza 
cineracea) κ.ά.

■ Χείμερίνόί επίσκεπτεσ 

Το χειμώνα το μέγεθος πολλών επιδημητικών πληθυσμών αυξάνει σημαντικά από 
την κάθοδο στην Ελλάδα υποπληθυσμών από βορειότερες χώρες. Υπάρχουν όμως 
και 76 είδη που απαντώνται στη χώρα μας μόνον ή κυρίως ως χειμερινοί επισκέ-
πτες. Η μεγάλη σημασία της Ελλάδας για πολλά είδη που έρχονται εδώ για να ξε-
χειμωνιάσουν είναι γνωστή και καλά τεκμηριωμένη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Χη-
νόμορφα (Anseriformes), αλλά και άλλες ομάδες υδρόβιων και παρυδάτιων που-
λιών. Τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτι-
κες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ), που διεξάγεται κάθε Ιανουάριο από 
το 1969 στo πλαίσιο του αντίστοιχου διεθνούς προγράμματος του Διεθνούς Γραφεί-
ου Έρευνας Υδρόβιων Πουλιών και Υγροτόπων (πρώην IWRB και τώρα Wetlands 
International), δείχνουν ότι ο μέσος όρος των πληθυσμών για τα είδη αυτά στην Ελ-
λάδα την περίοδο 1982-1992 ήταν 345.000 πουλιά (Handrinos & Akriotis 1997). 
Κατά καιρούς, μάλιστα, ορισμένα χηνόμορφα συγκεντρώνονται σε αριθμούς ρεκόρ 
ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Μερικές από αυτές τις μέγιστες συγκεντρώσεις α-
φορούν σε είδη όπως ο βουβόκυκνος (Cygnus olor) (12.000 άτομα, 2006), η α-
σπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons) (35.000 άτομα, 1985), το σφυριχτάρι (Anas 
penelope) (220.000 άτομα, 1970), το κιρκίρι (A. crecca) (170.802 άτομα, 1999), 
το γκισάρι (Aythya ferina) (102.970 άτομα, 1987), η φαλαρίδα (325.000 άτομα, 
1970) κ.ά. (Αλιβιζάτος et al. υπό προετοιμασία).

Για 14 από αυτά τα είδη οι πληθυσμοί που διαχειμάζουν στη χώρα μας πληρούν το 
διεθνές κριτήριο του 1% του περιφερειακού πληθυσμού (Μαύρη Θάλασσα - Αν. Με-
σόγειος), ενώ ορισμένα από αυτά θεωρούνται παγκοσμίως απειλούμενα, όπως η 
νανόχηνα (Anser erythropus), της οποίας ολόκληρος πλέον ο ευρωπαϊκός (φιννο-
σκανδικός) πληθυσμός διαχειμάζει στη Λ. Κερκίνη και στο Δέλτα Έβρου, η κοκκινό-
χηνα (Branta ruficollis), το κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) κ.ά. Επιπλέον, εκτός 
από τα χηνόμορφα, στην Ελλάδα διαχειμάζουν εξίσου μεγάλοι αριθμοί και από άλ-
λα είδη υδρόβιων πουλιών παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όπως η λαγγόνα, ο αργυρο-
πελεκάνος, ο αργυροτσικνιάς (Ardea alba) κ.ά. Ορισμένοι ελληνικοί υγρότοποι (Δέλ-
τα Έβρου, Λ. Κερκίνη, Αμβρακικός κ.ά.), συγκεντρώνουν, επίσης κάθε χειμώνα, δι-
εθνώς σημαντικούς πληθυσμούς ορισμένων ευρωπαϊκών αρπακτικών ειδών, όπως 
ο θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla), ο στικταετός (Aquila clanga), ο βασιλαετός (A. 
heliaca) κ.ά. Η Ελλάδα επίσης φαίνεται ότι φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς από άλλα 
διαχειμάζοντα είδη, όπως οι τσίχλες Turdus spp, η μπεκάτσα (Scolopax rusticola), 
αρκετά στρουθιόμορφα κ.ά., των οποίων όμως τα μεγέθη δεν είναι γνωστά, λόγω 
της έλλειψης απογραφικών δεδομένων. Tέλος, παρά τις κατά καιρούς σημαντικές 
συγκεντρώσεις που καταγράφονται, η Ελλάδα δεν φιλοξενεί διεθνούς σημασίας α-
ριθμούς παρυδάτιων πουλιών. 
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■ δίερΧόμενόί μετΑνΑστεσ

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο νότιο άκρο της Βαλκανικής, αλλά και του α-
ναγλύφου της (πολλά νησιά, χερσόνησοι, οροσειρές κ.ά.), η Ελλάδα είναι ευνοϊκό 
σημείο για τις μεταναστευτικές διαδρομές πολλών πουλιών από και προς την Αφρι-
κή. Τουλάχιστον 29 από τα είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας χαρακτηρίζονται ως 
διερχόμενοι μετανάστες, απαντώνται δηλαδή σχεδόν μόνον κατά την ανοιξιάτικη ή 
και κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση. Δυστυχώς, η φαινολογία των μεταναστεύ-
σεων, το μέγεθος και η προέλευση των μετακινούμενων πληθυσμών κλπ δεν έχουν 
ακόμη μελετηθεί επαρκώς και μόνον τα τελευταία 20-25 χρόνια άρχισε η συστημα-
τική έρευνα στον τομέα αυτό, κυρίως μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηρι-
ότητες του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών (ΕΚΔΠ), συχνά σε συνεργασία 
με σχετικούς ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Από την ίδρυσή του (1985) μέχρι και 
το 2005 έχουν δακτυλιωθεί στην Ελλάδα 121.649 πουλιά, που ανήκουν σε 267 εί-
δη, ενώ από το 1937, οπότε καταγράφεται η πρώτη επανεύρεση στην Ελλάδα δα-
κτυλιωμένου πουλιού, μέχρι το 2005 έχουν βρεθεί στην Ελλάδα 3.014 πουλιά που 
είχαν δακτυλιωθεί είτε σε άλλες χώρες είτε στη χώρα μας (Ακριώτης & Χανδρινός 
2004, Χανδρινός 2007, ΕΚΔΠ βάση δεδομένων).

Σε γενικές γραμμές, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες γειτονικές χώρες ή πε-
ριοχές (Κύπρος, Σικελία κ.ά.), η ανοιξιάτικη μετανάστευση στην Ελλάδα είναι περισ-
σότερο εμφανής από τη φθινοπωρινή και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ποικιλία 
σε είδη και μεγαλύτερους αριθμούς μετακινούμενων πουλιών. Επίσης, λόγω του μι-
κρού της μεγέθους, η Ελλάδα δεν διαθέτει μεγάλους αεροδιαδρόμους μετανάστευ-
σης πουλιών, παρότι κάποια στρατηγικά σημεία (υγρότοποι, ακρωτήρια, νησιά κ.ά.) 
συγκεντρώνουν μεγαλύτερους αριθμούς από άλλα (Handrinos & Akriotis 1997). 
Και σε αυτή την περίπτωση κατά τις μεταναστευτικές περιόδους διέρχονται από την 
Ελλάδα αρκετά είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή και παγκοσμίως απειλούμενα, ό-
πως η λεπτομύτα (Numenius tenuirostris), ο στεπόκιρκος (Circus macrourus), το μαυ-
ροκιρκίνεζο (Falco vespertinus), η ορτυκομάνα (Crex crex), το διπλομπεκάτσινο 
(Gallinago media) κ.ά. 

■ ΑπρόσδίόρίστΑ είδη

Πρόκειται για 3 μόνον είδη που απαντώνται σχεδόν όλο το χρόνο στην Ελλάδα, αλ-
λα δεν φωλιάζουν, έχουν φωλιάσει περιστασιακά ή έχουν επιχειρήσει να φωλιάσουν. 
Τα είδη αυτά είναι η πουπουλόπαπια (Somateria molissima), ο γελαδάρης (Bubulcus 
ibis) και το φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus).

■ τυΧΑίόί / πΑρΑπλΑνημενόί επίσκεπτεσ

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 91 είδη. Πρόκειται για είδη που υπό κανο-
νικές συνθήκες δεν απαντώνται στη χώρα μας, στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου ή 
ακόμα και στη Δ. Παλαιαρκτική, αλλά εμφανίζονται τυχαία και περιστασιακά ή πα-
ραπλανημένα από π.χ. τις καιρικές συνθήκες, τις μετακινήσεις άλλων παρόμοιων ή 
συγγενικών τους ειδών κλπ. Για το λόγο αυτό, σχεδόν πάντοτε απαντώνται ως μεμο-
νωμένα άτομα, γεγονός που κάνει τον εντοπισμό και την καταγραφή τους απόλυτα 
εξαρτώμενα από την ύπαρξη ή μη ικανού αριθμού παρατηρητών. Είναι, συνεπώς, 
προφανές ότι ο αριθμός των ειδών αυτών αναμένεται να αυξηθεί μελλοντικά, κα-
θώς αυξάνει συνεχώς και ο αριθμός των παρατηρητών πουλιών στην Ελλάδα, τελει-
οποιούνται τα τεχνικά μέσα παρατήρησης και καταγραφής, ενώ σήμερα οι σχετικές 
καταγραφές αξιοποιούνται πολύ καλύτερα από την ΕΑΟΠ (Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων), που ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί ανεξάρτητα 
μεν αλλά ως κοινή δραστηριότητα της ΕΟΕ και του ΕΚΔΠ. 

Μέχρι τώρα η μεγάλη πλειονότητα των ειδών αυτών προέρχεται από γειτονικές της 
Ελλάδας περιοχές (Δ. Μεσόγειος, Εγγύς - Μέση Ανατολή κ.ά.), είναι όμως ενδιαφέ-
ρον ότι τουλάχιστον 5 από αυτά είναι είδη Νεαρκτικά. 

■ εκλίπόντΑ είδη

Στους ιστορικούς χρόνους και πάντως μετά το 1833, οπότε ξεκινά στην Ελλάδα η 
ορνιθολογία ως επιστήμη, μόνον ένα είδος θεωρείται ως οριστικά εκλιπόν από τη 
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χώρα μας. Πρόκειται για τον φραγκολίνο, είδος το οποίο γνωρίζουμε ότι ζούσε στην 
Κρήτη και στη Σάμο μέχρι τις αρχές του 19ου αι. (Χανδρινός 1992, Handrinos & 
Akriotis 1997). 

Τουλάχιστον 5-6 ακόμη είδη σταμάτησαν να φωλιάζουν (μάλλον οριστικά) στην Ελλά-
δα, αλλά εξακολουθούν να απαντώνται στη χώρα μας, είτε τακτικά, όπως ο γερανός 
(Grus grus) ή ο ψαραετός (Pandion haliaetus), είτε περιστασιακά/τυχαία, όπως η στι-
κτόπαπια (Marmaronetta angustirostris), η μεγάλη ωτίδα (Otis tarda) κλπ. Υπό αυτή 
την έννοια, και λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή κριτήρια (IUCN 2003), τα είδη αυτά 
δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως "Εκλιπόντα" από τη χώρα μας ή την 
ευρύτερη περιοχή, παρά το ότι καταχωρίστηκαν σε αυτήν την κατηγορία στο προη-
γούμενο Κόκκινο Βιβλίο (Χανδρινός 1992).

2.β οι βιότοποι

Η Ελλάδα είναι ορεινή χώρα, με μέσο υψόμετρο τα 500 μ. Το 39% της έκτασής της 
βρίσκεται κάτω από το υψόμετρο των 200 μ., το 28% μεταξύ 200-500 μ. και το 30% 
μεταξύ 500-1.500 μ. Τέλος, ποσοστό 2,9% (3.875 τ.χλμ) βρίσκεται πάνω από τα 
1.500 μ. και από αυτά τα 500 τ.χλμ. βρίσκονται πάνω από τα 2.000 μ., με 26 κο-
ρυφές βουνών να ξεπερνούν σε ύψος τα 2.000 μ. Οι ορεινοί όγκοι διαχωρίζονται 
από μικρές ή μεγάλες κοιλάδες, που τις διαρρέουν περίπου 20 κύριοι ποταμοί, ορι-
σμένοι από τους οποίους πηγάζουν σε άλλες χώρες.

Το μήκος της ελληνικής ακτογραμμής είναι το δεύτερο (μετά από αυτό της Νορβη-
γίας) μεγαλύτερο στην Ευρώπη: 15.021 χλμ., από τα οποία 11.000 χλμ. περίπου 
αφορούν τα νησιά. Τα νησιά είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο του ελληνικού χώ-
ρου. Η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό νησιών στη Μεσόγειο, με 9.838 νη-
σιά, βραχονησίδες κλπ (μόνο τα 317 κατοικούνται), από τα οποία 8.110 βρίσκονται 
στο Αιγαίο. Στην Ελλάδα, τέλος, βρίσκεται και το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου 
(5.121 μ, στα 68 ν.μ. Ν.-Ν.Δ. του Ταινάρου).

Τα δάση καταλαμβάνουν σήμερα το 25,5% της συνολικής έκτασης της Ελλάδος. 
Από αυτά, το 43,8% είναι διαπλάσεις φυλλοβόλων, ενώ το 16,9% είναι κωνοφόρα. 
Λίγο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων (29,9%), ενώ τα υπό-
λοιπα ποσοστά καλύπτονται από δασικές εκτάσεις, βοσκοτόπους, αστικές περιοχές 
κλπ (Handrinos & Akriotis 1997).

Η Ελλάδα, τέλος, διαθέτει μεγάλο αριθμό υγροτόπων. Στις δύο έγκυρες απογραφές 
που υπάρχουν (ΕΚΒΥ και WWF Ελλάς αντίστοιχα) καταγράφονται 680 υγρότοποι, εκ 
των οποίων οι 302 μόνο στο Αιγαίο (πλην Κρήτης) (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994, 
Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Σύμφωνα με την απογραφή του ΕΚΒΥ, επί 
συνόλου 378 υγροτόπων, η μεγαλύτερη σε αριθμό από τις 8 κατηγορίες υγροτόπων 
είναι τα έλη (19,8%), οι λιμνοθάλασσες (15,9%) και οι λίμνες (14,8%), ενώ ως προς 
την έκταση τα δέλτα καταλαμβάνουν 680.300 στρ. (33,58%) και ακολουθούν οι λί-
μνες με 597.673 στρ. (29,50%) και οι λιμνοθάλασσες με 287.665 στρ. (14,20%).

Είναι, συνεπώς, προφανές ότι η μεγάλη αυτή ποικιλία βιοτόπων, σε συνδυασμό με 
άλλους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες (κλίμα, έδαφος κλπ), αποτελεί την κύ-
ρια αιτία για την ύπαρξη αντίστοιχα μεγάλης ποικιλίας ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελ-
λάδα. Προκειμένου όμως να εντοπιστούν, να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και τε-
λικά να θεσμοθετηθούν και να προστατευτούν τα σημαντικά ενδιαιτήματα των που-
λιών στη χώρα μας χρειάστηκε αφενός το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο (κυρίως η 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ), αφετέρου η πολύχρονη και επίπονη προσπάθεια πολλών 
φορέων και ειδικευμένων επιστημόνων. 

Η πρώτη ουσιαστική απογραφή στην Ελλάδα (και στην Ευρώπη) των Σημαντικών Πε-
ριοχών για τα Πουλιά - ΣΠΠ (ΙΒΑ - Important Bird Areas) έγινε από τους Grimmett 
& Jones (1989) και περιλαμβάνει 113 τέτοιες περιοχές στην χώρα μας, που επε-
λέγησαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (ΕΟΕ 1994). Λίγα χρόνια αργότερα, με 
πρωτοβουλία της Birdlife International και αφού έγιναν ακόμη πιο λεπτομερή τα 
κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη πολλές επιπλέον παραμέ-
τρους, πραγματοποιήθηκε από την ΕΟΕ η δεύτερη και πιο έγκυρη απογραφή. Σύμ-
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φωνα με αυτήν, επελέγησαν στην Ελλάδα 196 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, 
που καλύπτουν 34.332 τ.χλμ. (περί το 26% της συνολικής έκτασης της χώρας). Από 
αυτές, οι 112 αφορούν την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες 84 στα νησιά. Σε 
ό,τι, τέλος, αφορά τους βασικούς τύπους οικοτόπων των 196 αυτών περιοχών, η 
πλειονότητά τους (81%) περιλαμβάνει θαμνώδεις διαπλάσεις και φρύγανα, ενώ α-
κολουθούν οι βραχώδεις εκτάσεις (64%) και τα δάση/δασικά οικοσυστήματα (58%) 
(Bourdakis & Vareltzidou 2000). 

Η πλειονότητα των ελληνικών ΣΠΠ (158 περιοχές) έχει ιδιαίτερη σημασία για τα Εί-
δη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (SPEC) επειδή φιλοξενούν σημαντικούς αριθμούς 
από αναπαραγόμενα είδη: στις περιοχές αυτές αναπαράγεται τουλάχιστον το 10% του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού 13 ειδών, όπως ο αργυροπελεκάνος, το ξεφτέρι (Accipiter 
brevipes), ο μαυροπετρίτης, το χρυσογέρακο (Falco biarmicus), η λιοστριτσίδα 
(Hippolais olivetorum), το σμυρνοτσίχλονο κλπ. Αντίστοιχα, 73 περιοχές επελέγησαν 
διότι φιλοξενούν διεθνούς σημασίας πληθυσμούς από παγκοσμίως ή σχεδόν παγκο-
σμίως απειλούμενα είδη, όπως η νανόχηνα, η λεπτομύτα κλπ και 32 περιοχές (όλες 
υγροτοπικές) διότι σε αυτές συγκεντρώνεται το 1% του περιφερειακού πληθυσμού ο-
ρισμένων ειδών, κυρίως υδροβίων, όπως το φοινικόπετρο (Phoenicopterus roseus), 
ο αγριόκυκνος (Cygnus cygnus) κλπ.

Συμπερασματικά, οι 196 ελληνικές ΣΠΠ επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ορνιθολογική ση-
μασία της Ελλάδας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και, για ορισμένα είδη, παγκόσμιο 
επίπεδο. Ταυτόχρονα, όμως, καταδεικνύουν τη μεγάλη ανάγκη για τη λήψη αποτε-
λεσματικών μέτρων διαχείρισης και προστασίας των πουλιών και των βιοτόπων τους 
στη χώρα μας, ανάγκη που σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται ως επείγουσα.

3. το κοκκινο ΒιΒλιο

3.1. Εισαγωγή

Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας στα μεταπολεμικά χρόνια, ιδιαίτερα στην περί-
οδο 1950-1980, και οι εντεινόμενες ανθρώπινες επεμβάσεις στα φυσικά οικοσυ-
στήματα δημιούργησαν την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας για τα πουλιά, μέτρα 
που έπρεπε πάντως να στηριχτούν σε επιστημονική τεκμηρίωση. Έτσι δημοσιεύονται 
και οι πρώτες (ήδη από την δεκαετία του '60) εργασίες για την αναγκαιότητα της 
προστασίας της ελληνικής ορνιθοπανίδας (Χανδρινός 1992), ενώ την ίδια περίπου 
εποχή δημοσιεύεται από την IUCN και το πρώτο σε παγκόσμια κλίμακα Κόκκινο Βι-
βλίο για τα πουλιά (Vincent 1966). Ο πρώτος, ουσιαστικά, "Κόκκινος Κατάλογος" 
για τα πουλιά της Ελλάδας δημοσιεύτηκε αρκετά αργότερα (Κανέλλης 1977) και α-
κολούθησαν αυτοί των Bauer (1980) και των Tsounis & Frugis (1987), που όμως, 
παρά την συμβολή τους στην ελληνική ορνιθολογία, δεν ήταν παρά απλοί κατάλογοι 
ειδών, με ελάχιστα ή και καθόλου σχόλια για τα κριτήρια επιλογής, τις απειλές κ.ά. 

Το πρώτο Κόκκινο Βιβλίο για τα πουλιά της Ελλάδας κυκλοφόρησε το 1992, από 
την Ελληνική Ζωολογική Ε-
ταιρεία και την Ελληνική Ορ-
νιθολογική Εταιρεία (Καραν-
δεινός & Λεγάκις 1992). 
Στην έκδοση αυτή, επί συνό-
λου 407 ειδών της ελληνι-
κής ορνιθοπανίδας, περιλαμ-
βάνονται 100 είδη, δηλαδή 
το 24% του συνόλου. Τα 100 
αυτά είδη (περιλαμβάνεται 
και 1 υποείδος) κατετάγησαν 
σε 6 ομάδες, ανάλογα με το 
βαθμό κινδύνου και σύμφω-
να με τα τότε διεθνώς ισχύο-
ντα κριτήρια, ως εξής (Πίνα-
κας 2):

ΚατηΓορία ΚίνδΥνοΥ αρίθμος είδών

1. Κινδυνεύοντα (Ε) 25

1.α. Άμεσα (Ε1) 13

1.β. Μη άμεσα (Ε2) 12

2. Τρωτά (V) 23

3. Σπάνια (R 20

4. Απροσδιόριστα ( Ι ) 6

5. Εκλιπόντα ( ΕΧ) 6

6. Ανεπαρκώς Γνωστά (Κ) 20

ςΥνοΛο 100

Πίνακας 2
Τα πουλιά του 
πρώτου Κόκκινου 
Βιβλίου, σύμφω-
να με τις κατηγο-
ρίες κινδύνου 
(Χανδρινός 1992)
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Τέλος, δύο χρόνια αργότερα, στο βιβλίο Birds to Watch 2, που εκδόθηκε από την 
BirdLife International, κατατάσσονται 15 είδη πουλιών ως απειλούμενα στην Ελλά-
δα και μάλιστα στις νέες (για την εποχή) κατηγορίες κινδύνου της IUCN. Τα 15 αυτά 
είδη κατατάχτηκαν ως εξής: Critical (1 είδος), Vulnerable (8 είδη), Near Threatened 
(5 είδη) και Conservation Dependant (1 είδος) (Collar et al. 1994).

3.2 Υλικό 

Για την επιλογή των ειδών της ελληνικής ορνιθοπανίδας που θα έπρεπε να συμπε-
ριληφθούν στην παρούσα έκδοση, την αξιολόγηση, την εφαρμογή των κριτηρίων 
της IUCN και την τελική τους κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες κινδύνου χρησι-
μοποιήθηκαν:

- Ολόκληρη η ελληνική ορνιθολογική βιβλιογραφία (Handrinos et al. 2001, Kazantzidis 
2007), καθώς και διεθνής σχετική βιβλιογραφία από γειτονικές χώρες ή ευρύτερες 
ζωογεωγραφικές ζώνες.

- Αδημοσίευτες μελέτες, αναφορές και εκθέσεις για τα πουλιά και τα ενδιαιτήματά 
τους από ελληνικούς και ξένους φορείς ή ιδιώτες, στα πλαίσια Κοινοτικών (ACNAT, 
LIFE κ.ά.) ή εθνικών προγραμμάτων.

- Αδημοσίευτα δεδομένα από το αρχείο της ΕΟΕ και αναφορές με ορνιθολογικές παρα-
τηρήσεις, καταγραφές και προσωπικές πληροφορίες από Έλληνες και αλλοδαπούς.

- Βάσεις δεδομένων, κυρίως της ΕΟΕ και του ΕΚΔΠ, καθώς και της ΕΑΟΠ.

Επειδή τα πληθυσμιακά δεδομένα είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
εφαρμογή των κριτηρίων της IUCN, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των ε-
γκυρότερων βιβλιογραφικών πηγών σχετικών με το θέμα. Για την μεγάλη πλειονότη-
τα των ειδών χρησιμοποιήθηκε το Birds in Europe: Population estimates, trends and 
conservation status (BirdLife International 2004), ενώ για τα διαχειμάζοντα είδη 
(μόνον όμως τα μη στρουθιόμορφα υδρόβια και παρυδάτια) χρησιμοποιήθηκε το 
Waterbird Population Estimates (Wetlands International 2006). Είναι αυτονόητο 
ότι για κάποια είδη για τα οποία υπάρχουν νεότερα πληθυσμιακά δεδομένα, έστω 
και αδημοσίευτα, χρησιμοποιήθηκαν αυτά. 

Για την ταξινομική σειρά των ειδών της ελληνικής ορνιθοπανίδας χρησιμοποιήθηκε ο 
ισχύων κατάλογος της IUCN/BirdLife International. Ο κατάλογος αυτός ακολουθεί την 
παγκόσμια ταξινόμηση των Sibley & Monroe (1990, 1993), ενώ για τη Δυτική Παλαι-
αρκτική στηρίζεται στον κατάλογο της Association of European Rarities Committees 
(AERC 2003). Ο κατάλογος των πουλιών της Ελλάδας δημοσιεύεται εδώ μετά από 
σχετική επεξεργασία και έγκριση της ΕΟΑΠ, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το κα-
θεστώς παρουσίας στην Ελλάδα ορισμένων ειδών. Η ΕΟΑΠ είναι επίσης αυτή που 
επεξεργάστηκε και ενέκρινε τις ελληνικές ονομασίες των ειδών του καταλόγου.

Ως βάση για τη χαρτογράφηση των ειδών που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκδοση 
(κατηγορίες VU, EN & CR) χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι χάρτες από το The Birds of 
Greece (Handrinos & Akriotis 1997), αφού επικαιροποιήθηκαν κατάλληλα, για ορισμέ-
να τουλάχιστον είδη. Σε όλους τους χάρτες, η σκούρα σκίαση δείχνει την κατανομή των 
ειδών κατά την αναπαραγωγική περίοδο (φώλιασμα), ενώ η ανοικτόχρωμη σκίαση την 
κατανομή εκτός αναπαραγωγικής περιόδου (διαχείμαση και μετανάστευση).

Σε κάθε περίπτωση, καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε το υλικό που χρησιμοποι-
ήθηκε να είναι όσο το δυνατόν πρόσφατο και επικαιροποιημένο, με καταληκτική η-
μερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2008.

3.3 μεθοδολογία

Ο συνολικός χειρισμός των πουλιών σε σχέση με την επιλογή των ειδών που θα έ-
πρεπε να συμπεριληφθούν στην παρούσα έκδοση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερό-
τητες και δυσκολίες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες σπονδυλοζώων. Οι κυρι-
ότερες από αυτές είναι: 
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α. Τα πουλιά χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα. Σε αντίθεση με το σύνολο 
σχεδόν των θηλαστικών ή των ερπετών, μπορεί να είναι εξολοκλήρου ή εν μέρει με-
ταναστευτικά, να είναι επιδημητικά χωρίς όμως να φωλιάζουν, να είναι επιδημητικά 
και συγχρόνως διαχειμάζοντα, να φωλιάζουν σε συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος 
αλλά μετά το φώλιασμα να μετακινούνται σε άλλο, εντελώς διαφορετικό κλπ. 

β. Πολλά είδη πουλιών που έχουν επιδημητικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα εμφανί-
ζουν έντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του ετήσιου βιολογικού 
τους κύκλου, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν δυσκολίες και προβληματισμοί, καταρ-
χήν εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Κόκκινο Βιβλίο ή όχι, κατόπιν δε στην 
ακριβή ένταξή τους σε κάποια από τις κατηγορίες κινδύνου κλπ.

γ. Παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 
προώθηση των επιστημονικών γνώσεών μας για πολλά είδη της ελληνικής ορνιθοπα-
νίδας, τα ενδιαιτήματά τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κλπ, για την πλει-
ονότητα των ειδών (το σύνολο, σχεδόν, π.χ. των στρουθιομόρφων, τους δρυοκολά-
πτες, τα νυχτόβια αρπακτικά κ.ά.) εξακολουθούν, δυστυχώς, να υπάρχουν ακόμη 
μεγάλα κενά στις γνώσεις μας (Kazantzidis 2007). Αυτό δημιουργεί σοβαρά προ-
βλήματα στην εφαρμογή των κριτηρίων, ιδιαίτερα σε σχέση με το μέγεθος του πλη-
θυσμού συγκεκριμένων ειδών στην Ελλάδα, κάτι που, ενδεχομένως, οδηγεί σε ε-
σφαλμένα συμπεράσματα ως προς την πραγματική κατηγορία κινδύνου.

δ. Το παραπάνω πρόβλημα αφορά, δυστυχώς, και τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δε-
δομένα από γειτονικές χώρες, που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται επίσης ελ-
λιπή, μη επικαιροποιημένα ή ακόμη και αντιφατικά, όπως στην περίπτωση της Τουρ-
κίας, της Βουλγαρίας κ.ά. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην περίπτωση της 
διάκρισης τυχόν γεωγραφικών υποπληθυσμών για πολλά είδη, αφού, με εξαίρεση 
τα υδρόβια και παρυδάτια (ερωδιοί, χηνόμορφα, χαραδριόμορφα κ.ά.), η ανεπάρ-
κεια των σχετικών δεδομένων δυσκολεύει πολύ την προσπάθεια αυτή.

Σε αντίθεση με ορισμένες χώρες, όπως η Ελβετία, στο Κόκκινο Βιβλίο της οποίας 
περιλαμβάνονται μόνον τα αναπαραγόμενα είδη πουλιών (Keller et al. 2005), απο-
φασίστηκε τα είδη της Ελλάδας να αξιολογηθούν ασχέτως του καθεστώτος της πα-
ρουσίας τους στην χώρα μας (επιδημητικά, καλοκαιρινοί επισκέπτες, διαχειμάζοντα 
κλπ). Επισημαίνεται πάντως ότι, λόγω της γενικότερης ανεπάρκειας δεδομένων για 
πολλά είδη, δεν είναι εφικτός στην Ελλάδα ο καθορισμός συγκεκριμένων και πλή-
ρως αντικειμενικών ποσοστιαίων πληθυσμιακών κριτηρίων επιλογής των μη αναπα-
ραγόμενων ειδών για πιθανή ένταξή τους στο Κόκκινο Βιβλίο. Αυτό έχει γίνει σε ε-
λάχιστες μόνο χώρες, που διαθέτουν πληθώρα δεδομένων και μεγάλες χρονοσει-
ρές καταμετρήσεων για την πλειονότητα των ειδών αυτών, όπως στη Μ. Βρετανία 
(Eaton et al. 2005). 

Η διαδικασία της επιλογής των προς αξιολόγηση και τελική ένταξη ειδών ξεκίνησε 
με τον ορισμό Επιστημονικού Συντονιστή και τη συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας, 
με θεματικούς συντονιστές για κάθε μια από τις κύριες κατηγορίες πουλιών (αρπα-
κτικά, υδρόβια, παρυδάτια, στρουθιόμορφα κλπ). Αμέσως μετά άρχισε η διαδικασία 
αξιολόγησης του υλικού, που ακολούθησε 4 κύρια στάδια: 

1. Ξεκινώντας με βάση τα 440 είδη πουλιών του ελληνικού καταλόγου, καταρχήν 
αφαιρέθηκαν τα 91 τυχαία/παραπλανημένα είδη που, σύμφωνα με την IUCN, δεν 
πρέπει να περιλαμβάνονται σε κανένα Κόκκινο Βιβλίο, καθώς και το ένα εκλιπόν εί-
δος. Αυτό μας δίνει ένα σύνολο 349 ειδών, από τα οποία τελικά αποφασίστηκε να 
αξιολογηθούν τα εξής: 
- Όλα τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη που απαντώνται στην Ελλάδα (27 είδη).
- Τα 60 είδη που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο Κόκκινο Βιβλίο, στις κατηγορίες 
EN1, EN2, VU και R, σύμφωνα επίσης με τις οδηγίες της IUCN.

2. Σε δεύτερο στάδιο, αποφασίστηκε να αξιολογηθούν όλα τα είδη του παραρτήμα-
τος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, επειδή τα είδη αυτά θεωρούνται κατά τεκμήριο ως 
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χρήζοντα προστασίας σε Κοινοτικό (ευρωπαϊκό) επίπεδο. Από τα 193 συνολικά εί-
δη του παραρτήματος Ι στην Ελλάδα απαντώνται τα 147. Από αυτά αφαιρέθηκαν και 
πάλι τα τυχαία/παραπλανημένα (19 είδη), οπότε το τελικό, προς αξιολόγηση, σύνο-
λο των ελληνικών ειδών του παραρτήματος Ι κατέληξε σε 128 είδη. Η αξιολόγηση 
των 128 αυτών ειδών για πιθανή ένταξή τους στο Κόκκινο Βιβλίο έδειξε ότι 22 από 
αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια για ένταξη σε κατηγορία κινδύνου διότι: 
α) έχουν μεν τακτική παρουσία, αλλά είναι σπάνια στην χώρα μας, π.χ. το λαμπρο-

βούτι (Gavia arctica), ο βουνοσφυριχτής (Charadrius morinellus) κλπ, και 
β) διατηρούν ακόμη μάλλον καλούς πληθυσμούς ή και έχουν ευρεία κατανομή στην 

Ελλάδα και έτσι δεν φαίνεται προς το παρόν να αντιμετωπίζουν προβλήματα προ-
στασίας, π.χ. ο αετομάχος (Lanius collurio), ο βαλκανικός δρυοκολάπτης (Dendrocopos 
syriacus) κλπ. 

3. Στο τρίτο στάδιο επελέγη και ένας αριθμός ειδών, που ναι μεν δεν περιλαμβάνο-
νται στο ανωτέρω παράρτημα Ι αλλά κρίθηκε ότι καταρχήν πληρούν κάποιο από τα 
κριτήρια ένταξής τους λόγω εθνικού ενδιαφέροντος (είδη με μικρούς πληθυσμούς 
ή περιορισμένη γεωγραφική κατανομή στην Ελλάδα, είδη που αντιμετωπίζουν απει-
λές κ.ά.). Για τα είδη αυτά το καθοριστικό κριτήριο επιλογής για αξιολόγηση ήταν 
το επίπεδο των πληροφοριών που διαθέτουμε και έτσι αποφασίστηκε να μην κατα-
χωριστούν τελικά στο Κόκκινο Βιβλίο εκείνα τα είδη που ναι μεν διατηρούν μικρούς 
πληθυσμούς, σημαντικούς σε εθνικό επίπεδο, αλλά για τα οποία οι γνώσεις μας είναι 
ακόμη ανεπαρκείς, όπως ο στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus), ο κισσόκουκος 
(Clamator glandarius), ο τοιχοδρόμος (Tichodroma muraria) κ.ά. 

4. Στο τελευταίο στάδιο, άρχισε η ουσιαστική χρησιμοποίηση των κριτηρίων της IUCN, 
η εφαρμογή του λογισμικού RAMAS, καθώς και η προσπάθεια εφαρμογής των πε-
ριφερειακών κριτηρίων, που, κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε υπο-
βάθμιση ή αναβάθμιση της αρχικώς επιλεγείσας κατηγορίας κινδύνου.

3.4. συζήτηση - αποτελέσματα

3.4.1 τα είδη

Στην παρούσα έκδοση καταχωρίζονται τελικά 122 είδη πουλιών, σε 7 από τις 9 κα-
τηγορίες της IUCN. Η μεγάλη πλειονότητα των ειδών (106 είδη) ανήκει στο παράρ-
τημα Ι, ενώ τα υπόλοιπα 16 στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Επιπλέ-
ον, από τα 27 παγκοσμίως απειλούμενα είδη που απαντώνται στην Ελλάδα, τα 19 
(ποσοστό 70,3%) καταχωρίστηκαν στο παρόν Κόκκινο Βιβλίο (τα υπόλοιπα 8 είναι 
τυχαία/παραπλανημένα). Από το σύνολο των 122 ειδών, τα 62 (περίπου το 50%) ε-
ντάσσεται σε μία από τις τρεις κατηγορίες κινδύνου (CR, EN & VU). Τα υπόλοιπα κα-
τατάσσονται στις κατηγορίες NT, LC & DD, ενώ στα Εκλιπόντα περιλαμβάνεται μόνο 
ένα είδος. Ο συνολικός αριθμός των ειδών ανά κατηγορία παρουσιάζεται συνοπτικά 
στον Πίνακα 3: 

ΚατηΓορία αρίθμος είδών

Εκλιπόντα (ΕΧ) 1

Κρισίμως κινδυνεύοντα (CR) 14

Κινδυνεύοντα (EN) 17

Τρωτά (VU) 31

Σχεδόν απειλούμενα (NT) 16

Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC) 26

Ανεπαρκώς γνωστά (DD) 17

ςΥνοΛο 122

Πίνακας 2
Τα είδη πουλιών 

του Κόκκινου 
Βιβλίου, ανά 

κατηγορία 
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■ εκλίπόντΑ (EX) 
Περιλαμβάνει μόνον ένα είδος και όχι 6 όπως το προηγούμενο Κόκκινο Βιβλίο. Κατ' 
εφαρμογή των νέων κριτηρίων, μόνον ο φραγκολίνος πληροί το όριο του έτους 1850, 
χρονολογία μετά την οποία θεωρείται ότι ένα είδος πρέπει να θεωρείται ως εκλιπόν.

■ κρίσίμωσ κίνδυνευόντΑ (CR) 
Στην ανώτερη αυτή κατηγορία κινδύνου περιλαμβάνονται 14 είδη. Η κατάταξη στην 
κατηγορία αυτή ήταν σχετικά εύκολη, κυρίως λόγω του ότι για τα είδη που κρίθηκε 
ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα και πληροφορί-
ες. Για ορισμένα από τα είδη αυτά, όπως για τη νανόχηνα, το γυπαετό (Gypaetus 
barbatus), τον ασπροπάρη (Neophron percnopterus), το φασιανό (Phasianus 
colchicus), τη λεπτομύτα κλπ, η κατάσταση είναι δραματική, σχεδόν οριακή, λόγω 
της πολύ περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής τους και του μικρού πληθυσμού 
τους στην Ελλάδα, που συνεχίζει μάλιστα να εμφανίζει τάσεις περαιτέρω μείωσης.

■ κίνδυνευόντΑ (EN)
Ως κινδυνεύοντα χαρακτηρίζονται 17 είδη. Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία, 
για πολλά από τα είδη αυτά οι γνώσεις μας είναι μάλλον επαρκείς, γεγονός που δεν 
δυσκόλεψε ιδιαίτερα την κατάταξή τους. Υπάρχουν πάντως και αρκετά είδη, όπως 
το χρυσογέρακο, η κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax) κλπ, για τα οποία 
οι γνώσεις μας εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Για τα είδη αυτά η κατάταξη 
σε αυτή την κατηγορία έγινε με τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα στοιχεία.

■ τρωτΑ (VU) 
Περιλαμβάνει 31 είδη. Ήταν η δυσκολότερη κατηγορία ένταξης, τόσο λόγω του ποι-
οτικού και ποσοτικού επιπέδου των γνώσεών μας για τα περισσότερα από τα είδη 
που αξιολογήθηκαν ως υποψήφια για την κατηγορία αυτή όσο και λόγω της δυσκο-
λίας εφαρμογής των κριτηρίων/υποκριτηρίων, που ήταν συχνά οριακή. Για τους λό-
γους αυτούς, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται είδη με ετερόκλητη μάλλον συ-
νάφεια και ποικιλομορφία στα επιμέρους κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Υπό την 
έννοια αυτή, η συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως "εν-
διάμεση", επειδή στο εγγύς μέλλον αρκετά από τα είδη της εύκολα μπορούν να με-
τακινηθούν στην αμέσως ανώτερη η κατώτερη κατηγορία. Τυπικά παραδείγματα της 
περίπτωσης αυτής είναι π.χ. ο νανόκυκνος (Cygnus columbianus), ο αγριόκουρκος, 
η πετροπέρδικα, το γελογλάρονο (Sterna nilotica) κ.ά. Επισημαίνεται, τέλος, ότι για 
ένα μόνον είδος (το όρνιο) επελέγη διπλή, γεωγραφικά διακριτή, κατηγορία: VU για 
τον πληθυσμό της Κρήτης, που θεωρείται σχετικά ασφαλής, και CR για τον πληθυ-
σμό σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

■ σΧεδόν ΑπείλόυμενΑ (NT)
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 16 είδη. Και εδώ, όπως και στην προηγού-
μενη κατηγορία, η κύρια δυσκολία εφαρμογής των κριτηρίων ήταν η ανεπάρκεια δε-
δομένων για πολλά από αυτά. Παρόλα αυτά, τα είδη της κατηγορίας αυτής θεωρή-
θηκε ότι είναι στην πλειονότητά τους και σε γενικές γραμμές ασφαλή, για παράδειγ-
μα ο φιδαετός (Circaetus gallicus), η λιοστριτσίδα κλπ.

■ μείωμενόυ ενδίΑφερόντόσ (LC)
Κατηγορία με κριτήρια ένταξης μάλλον συναφή με αυτά της προηγούμενης, αλλά 
για τα περισσότερα από τα 26 είδη που περιλαμβάνει υπάρχουν ικανοποιητικά δε-
δομένα που τεκμηριώνουν την ένταξή τους εδώ με σχετική ασφάλεια. Τέτοια είδη 
είναι η λαγγόνα, ο βουβόκυκνος, ο μαυροπετρίτης κλπ.

■ ΑνεπΑρκωσ γνωστΑ (DD)
Η εφαρμογή των κριτηρίων για κατάταξη ειδών στην κατηγορία αυτή είναι, βεβαίως, 
αυτονόητη. Εδώ καταχωρίστηκαν 17 είδη, για τα οποία εκτιμήθηκε ότι, αν και αντι-
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μετωπίζουν προβλήματα, η έλλειψη επαρκών δεδομένων και πληροφοριών (σε ορι-
σμένες περιπτώσεις σχεδόν παντελής) για αυτά δεν επέτρεψε την ένταξή τους σε 
άλλη κατηγορία. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν ο στεπόκιρκος, η ορτυκομάνα και 
το διπλομπεκάτσινο, τα οποία, αν και έχουν χαρακτηριστεί Παγκοσμίως Απειλούμε-
να, αναπόφευκτα καταχωρίστηκαν τελικά ως Ανεπαρκώς Γνωστά, λόγω της πλήρους 
έλλειψης πληθυσμιακών, κυρίως, δεδομένων από τη χώρα μας.

Από ταξινομική άποψη, τα είδη του Κόκκινου Βιβλίου είναι στη μεγάλη τους πλειο-
νότητα μη στρουθιόμορφα (103 είδη), που ανήκουν σε 14 τάξεις και 28 οικογένει-
ες, ενώ τα υπόλοιπα 19 είναι στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes), με είδη από 
8 οικογένειες. 

Σχετικά με το καθεστώς πα-
ρουσίας τους στην Ελλάδα, τα 
είδη που αναπαράγονται στη 
χώρα μας αποτελούν τη συ-
ντριπτική πλειονότητα του 
συνόλου (99 είδη), ενώ τα υ-
πόλοιπα είναι είδη διαχειμά-
ζοντα ή διερχόμενα κατά την 
εαρινή η φθινοπωρινή μετα-
νάστευση. Ο Πίνακας 4 δίνει 
συνοπτικά την κατάταξη αυτή.

Ο αριθμός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παρόν Κόκκινο Βιβλίο είναι ελα-
φρώς αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του προηγούμενου (Χανδρινός 1992). 
Και ενώ σε αυτό ο αριθμός των ειδών αντιπροσώπευε το 24,5% του τότε συνόλου 
της Ελλάδας (407 είδη), σήμερα ο αριθμός έχει ανέλθει στο 27,7%, επί συνόλου 
440 ειδών. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οποιαδήποτε άλλη σύγκριση ή συσχέτιση με-
ταξύ των δύο εκδόσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, για δύο κυρίως λόγους: α) Τα κρι-
τήρια αξιολόγησης, οι κατηγορίες κινδύνου κλπ της IUCN είναι σήμερα πολύ διαφο-
ρετικά από ό,τι ήταν το παρελθόν και β) παρά τα κενά που εξακολουθούν να υπάρ-
χουν στις γνώσεις μας για πολλά είδη, έχουμε σήμερα στη διάθεση μας πολύ πε-
ρισσότερα και ποιοτικότερα δεδομένα, τουλάχιστον για τα σπανιότερα είδη.

3.4.2. Προβλήματα και απειλές

Είναι σαφές ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά κυρίως δεδομένα των ειδών 
του πρώτου Κόκκινου Βιβλίου και αυτών του παρόντος, διαπιστώνεται ότι κατά τη 
διάρκεια αυτών των 15 ετών η κατάσταση πολλών ειδών έχει χειροτερέψει. Αυτό 
αποτυπώνεται στη μείωση του πληθυσμού τους ή στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση 
και τον κατακερματισμό της γεωγραφικής τους εξάπλωσης στον ελληνικό χώρο, 
φαινόμενα έτσι κι αλλιώς αλληλένδετα. Η περίπτωση αυτή αφορά περισσότερα 
από 12 είδη, όπως ο γυπαετός, ο ασπροπάρης, το όρνιο (Gyps fulvus), η χαλκό-
κοτα (Plegadis falcinellus), η πεδινή πέρδικα (Perdix perdix), το μαυρογλάρονο 
(Chlidonias niger), η κοκκινοκαλιακούδα κλπ. Το χαρακτηριστικότερο ίσως παρά-
δειγμα είναι ο βασιλαετός, είδος που, ενώ το 1992 αριθμούσε 10 ζευγ., ελάχιστα 
μόλις χρόνια μετά τη δημοσίευση του πρώτου Κόκκινου Βιβλίου έπαψε να φωλιά-
ζει στη χώρα μας. 

Για την καταγραφή των πληθυσμιακών τάσεων των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου α-
παιτούνται επαρκή και μακροχρόνια δεδομένα, που για πολλά είδη δυστυχώς δεν 
υπάρχουν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν για την παρούσα έκδοση επιτρέπει μια πρώτη αποτύπωση των 
τάσεων, τουλάχιστον για τα 62 είδη των τριών κατηγοριών κινδύνου (CR, EN και 
VU), είδη για τα οποία άλλωστε το επίπεδο των γνώσεών μας είναι καλύτερο από 
αυτό που έχουμε για τα υπόλοιπα. Ο παρακάτω Πίνακας 5 δείχνει συνοπτικά τις 
τάσεις αυτές.

Καθεςτώς ΠαροΥςίας αρίθμος είδών

Αναπαραγόμενα 99

α. Επιδημητικά 54

β. Καλοκαιρινοί  
επισκέπτες

45

Χειμερινοί επισκέπτες 10

Διερχόμενοι μετανάστες 11

Άλλα 2

Πίνακας 4
Τα είδη πουλιών 

του Κόκκινου   
Βιβλίου σε σχέση 

με το καθεστώς 
παρουσίας τους 

στην Ελλάδα
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, το 50% των ειδών (31 είδη) στις τρεις κατηγορίες κιν-
δύνου εμφανίζουν αρνητικές ή πολύ αρνητικές πληθυσμιακές τάσεις. Σταθερές πλη-
θυσμιακές τάσεις καταγράφονται σε 19 είδη, η ερμηνεία όμως του φαινομένου αυ-
τού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων που το 
συνθέτουν: συχνά αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ύπαρξη νεότερων και 
πληρέστερων απογραφικών δεδομένων, συστηματικότερων μελετών κ.ά. και όχι σε 
φυσικά αίτια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Λήμνου, όπου πρόσφατες κα-
ταγραφές της ορνιθοπανίδας, από την ΕΟΕ, απέδειξαν την ύπαρξη του μεγαλύτερου 
στην Ελλάδα αναπαραγόμενου πληθυσμού από βαρβάρες (Tadorna tadorna) (ΕΟΕ 
/ Κακαλής προσ. επικ.), πληθυσμού που δεν είχε ποτέ μέχρι τώρα καταγραφεί. Η 
βελτίωση των γνώσεών μας για ορισμένα είδη επηρέασε εξάλλου και την κατηγο-
ρία ένταξής τους στο Κόκκινο Βιβλίο, όπως στην περίπτωση του μαυροπετρίτη, ό-
που τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΟΕ που εκπονήθηκαν (LIFE κ.ά.) απέδειξαν 
ότι ο πληθυσμός του στο Αιγαίο είναι αρκετά ασφαλής, έτσι ώστε το είδος να κατα-
χωριστεί τελικά ως Μειωμένου Ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι διάφορες δράσεις προ-
στασίας, προγράμματα διαχεί-
ρισης κλπ που υλοποιήθηκαν 
στο διάστημα που μεσολάβη-
σε από την έκδοση του πρώ-
του Κόκκινου Βιβλίου συνέ-
βαλαν επίσης στην αλλαγή 
(υποβάθμιση) της κατηγορίας 
κινδύνου για ορισμένα είδη, 
όπως η λαγγόνα. Ουσιαστικά 
πάντως μόνο δυο είδη, ο αρ-
γυροπελεκάνος και ο μαυρό-
γυπας, αύξησαν σημαντικά 
τους πληθυσμούς τους, κάτι που οφείλεται κατεξοχήν στις μακροχρόνιες και συστη-
ματικές προσπάθειες για την προστασία τόσο των ιδίων των πουλιών όσο και των 
βιοτόπων όπου αυτά αναπαράγονται. Τέλος, για 10 είδη δεν κατέστη εφικτή η εξα-
γωγή πληθυσμιακών τάσεων, λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων.

Η ακριβής αποτύπωση των προβλημάτων και απειλών είναι για τα περισσότερα είδη 
πουλιών ένα πολυεπίπεδο ζήτημα. Αυτό οφείλεται στην ίδια τη βιολογία πολλών ει-
δών σε σχέση με το καθεστώς παρουσίας τους στην Ελλάδα, επειδή τα προβλήμα-
τα είναι συχνά διαφορετικής μορφής (και έντασης) κατά τη διάρκεια του ετήσιου βι-
ολογικού τους κύκλου. Το ζήτημα αυτό αφορά αρκετά από τα είδη του Κόκκινου Βι-
βλίου, όπως το λιβαδόκιρκο, που, ενώ δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά προβλήματα κα-
τά τη μετανάστευση του από και προς την Αφρική, διατηρεί ένα μικρό αναπαραγό-
μενο πληθυσμό που είναι ιδιαίτερα απειλούμενος ή ευάλωτος λόγω των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, ή το όρνιο, που, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα έχει σχεδόν αποδε-
κατιστεί (από δηλητηριασμένα δολώματα, έλλειψη τροφής κλπ), στην Κρήτη εξακο-
λουθεί να διατηρεί υγιή πληθυσμό, που αντιμετωπίζει πολύ λιγότερα προβλήματα. 

Το πρόγραμμα καταγραφής των ευρωπαϊκών ΣΠΠ απέδειξε ότι τα πουλιά σε αυτές 
τις 3.619 περιοχές απειλούνται από 11 διαφορετικές κύριες αιτίες, εκ των οποίων 
οι τρεις σοβαρότερες είναι: αναψυχή/τουρισμός (44% των ΣΠΠ), αγροτική ανάπτυξη 
(37%) και κυνήγι/ενόχληση (27%) (Heath & Evans 2000). Σε αντιστοιχία, η απο-
γραφή των ελληνικών ΣΠΠ (196 περιοχές) κατέγραψε 25 διαφορετικές αιτίες προ-
βλημάτων στις περιοχές αυτές, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα πουλιά. Όπως 
και στο σύνολο της Ευρώπης, και στη χώρα μας οι τρεις σοβαρότερες απειλές εί-
ναι οι ίδιες αλλά με διαφορετική σειρά ιεράρχησης: η αλόγιστη εκμετάλλευση, που 
αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στο παράνομο κυνήγι, αποτελεί σοβαρό πρόβλη-
μα για τη συντριπτική πλειονότητα (80%) των ελληνικών ΣΠΠ και πολύ σοβαρό για 
το 36% εξ αυτών. Ακολουθούν η αγροτική ανάπτυξη (54%) και ο τουρισμός/αναψυ-
χή (50%) (Bourdakis & Vareltzidou 2000). 

Από τα προβλήματα των σημαντικών περιοχών για την ορνιθοπανίδα της Ελλάδας προ-
κύπτουν βεβαίως και οι απειλές για τα ίδια τα είδη. Όμως η αποσαφήνιση των απει-

TAςείς αρίθμος είδών

Πολύ αρνητικές 6

Αρνητικές 25

Σταθερές 19

Θετικές 2

Άγνωστες/Απροσδιόριστες 10

Πίνακας 5
Οι πληθυσμιακές 
τάσεις για τα    
62 είδη των    
κατηγοριών     
κινδύνου του 
Κόκκινου Βιβλίου
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λών αυτών, η κατανόηση, η αξιολόγηση και η ιεράρχησή τους είναι ακόμη δυσχερείς 
(για ορισμένα τουλάχιστον είδη), κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων. 
Σύμφωνα όμως με τους Heath & Evans (2000), τέτοιας μορφής δυσχέρειες δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως δικαιολογία για τη μη διατύπωση και 
λήψη μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα εάν αναφερόμαστε σε είδη που είναι ήδη γνωστό 
ότι απειλούνται, συχνά μάλιστα σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των ειδών για την ένταξή τους στις διάφορες κατηγορίες 
κινδύνου συνέβαλε ουσιαστικά και στην αποτύπωση των απειλών που αντιμετωπί-
ζουν τα διάφορα είδη της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα. Η αποτύπωση αυτή αποτε-
λεί άλλωστε το σημαντικότερο ίσως στόχο κάθε Κόκκινου Βιβλίου, επειδή η γνώση 
και κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τα είδη είναι προαπαι-
τούμενα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας. 

Εάν ομαδοποιήσουμε τα είδη του παρόντος Κόκκινου Βιβλίου σύμφωνα με τη βιο-
λογία/οικολογία τους προκύπτει, σε απλουστευμένη μορφή, ο παρακάτω Πίνακας 6.

Ο δίπλα πίνακας δείχνει ότι η 
πλειονότητα των ειδών (75 εί-
δη) αποτελείται από δύο ομά-
δες: τα αρπακτικά (30 είδη) και 
τα υδρόβια/παρυδάτια (45 εί-
δη). Όπως και στο προηγούμε-
νο Κόκκινο Βιβλίο (Χανδρινός 
1992), οι δύο αυτές ομάδες 
εξακολουθούν να αντιμετωπί-
ζουν σοβαρότερα προβλήματα 
και απειλές σε σύγκριση με 
τις υπόλοιπες ομάδες. Ακολου-
θούν τα θαλασσοπούλια (13 
είδη) και όλα τα υπόλοιπα (34 
είδη), που ναι μεν είναι πολυ-

άριθμα αλλά, όντας είδη ετερόκλητα, δύσκολα συνθέτουν μια ομάδα (δασόβια είδη, 
είδη των αγροοικοσυστημάτων κλπ). 

Με βάση το υλικό που συγκεντρώθηκε για την τελική αξιολόγηση των προς ένταξη 
στο Κόκκινο Βιβλίο ειδών και με βάση τους Collar et al. (1994), προέκυψαν 10 κύ-
ριες κατηγορίες προβλημάτων ή και απειλών που αντιμετωπίζουν τα πουλιά. Για α-
ντικειμενικούς μάλιστα λόγους (και πάλι με κριτήριο το επίπεδο των γνώσεων μας) 
οι 10 αυτές κατηγορίες αξιολογήθηκαν μόνο για τα 62 είδη των 3 κατηγοριών κιν-
δύνου (CR, EN και VU) και φαίνονται συνοπτικά, κατά σειρά προτεραιότητας, στον 
παρακάτω Πίνακα 7:

ΒίοΛοΓία/οίΚοΛοΓία αρίθμος είδών

Αρπακτικά 30

 Ημερόβια 27

 Νυκτόβια 3

Υδρόβια 27

Παρυδάτια 18

Θαλασσοπούλια 13

Άλλα 34

ςΥνοΛο 122

Πίνακας 6
Ομαδοποίηση των 

ειδών πουλιών 
του Κόκκινου 

Βιβλίου σύμφωνα 
με τη βιολογία/
οικολογία τους

ΚΥρίες αΠείΛες αρίθμος είδών

Υποβάθμιση/απώλεια ενδιαιτημάτων  51

Ρύπανση, φυτοφάρμακα, δηλητήρια κ.ά.  38

Όχληση (τουρισμός, κτηνοτροφία κ.ά.)  32

Κυνήγι, καταδίωξη, σύλληψη, εμπόριο κ.ά.  28

Μικρός πληθυσμός/περιορισμένη κατανομή  14

Έλλειψη, περιορισμός τροφής 12

Φυσικές καταστροφές 4

Άλλες (ανταγωνισμός κ.ά.) 4

Υβριδισμός 2

Άγνωστες/Απροσδιόριστες 14

Πίνακας 7
Οι κυριότερες   
απειλές για τα  

62 είδη των    
τριών κατηγοριών 

κινδύνου του 
Κόκκινου Βιβλίου
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Η κατηγοριοποίηση των απειλών σύμφωνα με τον πίνακα αυτό οδηγεί σε ορισμένα 
συμπεράσματα, που μπορεί να συνοψιστούν ως εξής:

α) Οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη του Κόκκινου Βιβλίου, αλλά και όλα τα υ-
πόλοιπα είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: άμε-
σες και έμμεσες. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στην άμεση θανάτωση ή 
στη σκόπιμη πρόκληση θνησιμότητας στα είδη, ενώ στη δεύτερη οι απειλές μπορεί 
να προέλθουν έμμεσα, όπως από την υποβάθμιση/καταστροφή του βιοτόπου ή από 
τη δημιουργία συνθηκών που εμποδίζουν την τροφοληψία, την ανάπαυση κλπ των 
ειδών. Και στις δύο πάντως περιπτώσεις η συντριπτική πλειονότητα των απειλών 
που αντιμετωπίζουν τα είδη έχει ανθρωπογενή αίτια, ακόμη και όταν ο άνθρωπος 
δεν σκοπεύει να προκαλέσει προβλήματα στα πουλιά. 

β) Είναι αυτονόητο ότι ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν εντονότε-
ρα προβλήματα από άλλες, κυρίως όταν αυτές είναι πολυεπίπεδες και ιδιαίτερα ό-
ταν είναι μη αναστρέψιμες. Η αγροτική ανάπτυξη, για παράδειγμα, είναι μια πολυ-
σύνθετη έννοια που αποτελείται από πολλές επί μέρους δραστηριότητες, κάθε μια 
από τις οποίες μπορεί να προκαλεί διαφορετικά προβλήματα στα πουλιά. Σε πολλές 
εξάλλου περιπτώσεις ο συνδυασμός επί μέρους προβλημάτων είναι αυτός που προ-
καλεί τις σοβαρότερες απειλές. Η διάνοιξη, για παράδειγμα, ενός δασικού δρόμου 
δεν αποτελεί από μόνη της απειλή για τα πουλιά, αλλά διευκολύνει πολύ την πρό-
σβαση για άλλες χρήσεις, όπως το κυνήγι (νόμιμο ή παράνομο), τον τουρισμό κλπ, 
πολλαπλασιάζοντας τα προβλήματα για τα πουλιά. 

γ) Πολλές από τις παραπάνω ανθρώπινες δραστηριότητες είναι νόμιμες (αγροτική 
ανάπτυξη, έργα υποδομής, κυνήγι κ.ά.). Ακόμη και αυτές όμως μπορεί να προκα-
λέσουν σοβαρά προβλήματα στα πουλιά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα 
ούτε μέριμνα ούτε σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης κλπ των ουσιαστικών τους 
επιπτώσεων στα διάφορα είδη. Το πρόβλημα πάντως είναι πολύ πιο έντονο σε ό,τι 
αφορά στις παράνομες δραστηριότητες, όπως τη λαθροθηρία, τη χρήση δηλητηρι-
ασμένων δολωμάτων κ.ά., λόγω του ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι διαδεδομέ-
νες αλλά ταυτόχρονα ανεξέλεγκτες και μη μετρήσιμες (Παπακωνσταντίνου 1999).

δ) Εκτός των ανθρωπογενών, υπάρχουν και απειλές για τις οποίες δεν ευθύνεται 
(τουλάχιστον άμεσα) ο άνθρωπος. Τουλάχιστον 20 είδη φαίνεται να κινδυνεύουν από 
φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες που καταστρέφουν τις φωλιές των ειδών 
που φωλιάζουν σε αμμονησίδες, σε υγροτόπους, εκτεταμένες πυρκαγιές κλπ, από 
ανταγωνισμό με άλλα είδη για τις θέσεις φωλεοποίησης ή λόγω του ότι τα πληθυ-
σμιακά τους επίπεδα είναι πλέον πολύ χαμηλά ή απαντώνται σε πολύ μικρής έκτα-
σης ενδιαιτήματα.

ε) Για ένα 25% αυτών των 62 ειδών (14 είδη) δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσ-
διορισμός των προβλημάτων/απειλών που αντιμετωπίζουν, λόγω έλλειψης επαρκών 
δεδομένων. 

στ) Όπως και στο πρώτο Κόκκινο Βιβλίο (Χανδρινός 1992), έτσι και εδώ όλα τα εί-
δη των τριών κατηγοριών κινδύνου απειλούνται από συνδυασμό 3, 4 ή και περισσό-
τερων απειλών.

Σε μια αναλυτικότερη προσέγγιση, οι κυριότερες απειλές για κάθε μία από τις 3 ομά-
δες (συνολικά 122 είδη) που καθορίστηκαν στο τελικό στάδιο της μεθοδολογίας για 
την αξιολόγηση των διαφόρων ειδών έχουν ως εξής:

α) αρΠαΚτίΚα ΠοΥΛία

Στην Ελλάδα τα αρπακτικά πουλιά αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα απειλών. Ενώ ό-
μως για κάποια είδη υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία για το μέγεθος των 
πληθυσμών τους και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, για αρκετά άλλα οι γνώσεις μας 
παραμένουν ελλιπείς.

Καταρχήν, υπάρχουν κάποια είδη (στεπόκιρκος, μαυροκιρκίνεζο) τα οποία είναι δι-
ερχόμενοι μετανάστες στην Ελλάδα και για τα οποία δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 
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για το μέγεθος του διερχόμενου πληθυσμού. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και ο-
ρισμένα, όπως ο ψαλιδιάρης (Milvus milvus) και το στεπογέρακο, τα οποία περνούν 
σε μικρούς αριθμούς αλλά και ξεχειμωνιάζουν (τακτικά αλλά σε πολύ μικρούς αριθ-
μούς) στην Ελλάδα. Άλλο ένα είδος, ο βαλτόμπουφος (Asio flammeus), είναι τακτι-
κός χειμερινός επισκέπτης και περαστικός από την Ελλάδα αλλά έχει αναφερθεί ότι 
αναπαράγεται (άγνωστο πόσο τακτικά) σε έναν, ίσως δύο, μεγάλους υγροτόπους της 
Βόρειας Ελλάδας. Είναι κατά συνέπεια σαφές ότι οι πληθυσμοί των ειδών αυτών και 
οι παράγοντες που τους επηρεάζουν εξαρτώνται από προβλήματα που προκύπτουν 
στις χώρες όπου αυτά αναπαράγονται ή διαχειμάζουν και όχι στην ίδια τη χώρα μας. 

Από τα υπόλοιπα είδη, ο στικταετός είναι τακτικός χειμερινός επισκέπτης, με καλούς 
πληθυσμούς στους μεγάλους υγροτόπους, αλλά θεωρείται ευάλωτο είδος λόγω της 
εξάρτησής του από υγροτόπους και γειτονικές δασικές περιοχές. Ο βασιλαετός, ενώ 
παλαιότερα ήταν μάλλον κοινό αναπαραγόμενο είδος στη Βόρεια και Κεντρική Ελ-
λάδα, είναι αμφίβολο εάν φωλιάζει σήμερα, παραμένοντας διερχόμενος μετανάστης 
και χειμερινός επισκέπτης σε μικρούς αριθμούς. Ο λιβαδόκιρκος (Circus pygargus) 
αποτελεί ειδική περίπτωση, γιατί, αν και είναι κοινός κατά τη μετανάστευση, φωλιά-
ζει σε μικρούς αριθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, ο δε πληθυσμός του είναι μάλλον απο-
μονωμένος από αυτούς των γειτονικών χωρών. Ο τσίφτης, ενώ παλιότερα ήταν κοι-
νό αναπαραγόμενο είδος στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, τώρα έχει περιοριστεί 
σημαντικά, σε ορισμένες μόνο περιοχές. 

Ο συνολικός πληθυσμός του κιρκινεζιού στην Ελλάδα έχει σημαντικά μειωθεί λόγω 
της εντατικοποίησης της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φυτοφαρμά-
κων τόσο στη χώρα μας όσο και στην Αφρική, όπου διαχειμάζει) αλλά και λόγω έλ-
λειψης θέσεων φωλιάσματος. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών αποτελεί επίσης 
σοβαρή απειλή και για το λιβαδόκιρκο, λόγω της καταστροφής των φωλιών του από 
τα γεωργικά μηχανήματα κατά το θερισμό. Άλλα είδη, όπως ο τσίφτης, απειλούνται 
επίσης από την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, συχνά όμως σε συνδυασμό και 
με άλλους αρνητικούς παράγοντες.

Τα 4 είδη γυπών στην Ελλάδα (όρνιο, μαυρόγυπας, γυπαετός και ασπροπάρης) α-
πειλούνται από έλλειψη τροφής (μείωση κτηνοτροφίας ελεύθερης βοσκής, περιορι-
σμός σκουπιδότοπων, απαγόρευση απόθεσης νεκρών ζώων στην ύπαιθρο κλπ) αλ-
λά και, σε μεγαλύτερο ακόμη βαθμό, από τη συνεχιζόμενη παράνομη χρήση δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένες 
περιοχές (Ήπειρος, Θεσσαλία κ.ά.) και έχει κυριολεκτικά αφανίσει τους πληθυσμούς 
π.χ. των όρνιων και του χρυσαετού (Aquila chrysaetos) από πολύ μεγάλες περιο-
χές. Στο παρελθόν σημαντικό ρόλο στη μείωση των ειδών αυτών είχε παίξει και η 
λαθροθηρία, που σήμερα μάλλον αποτελεί δευτερεύουσα απειλή για τα αρπακτικά. 
Σε κάθε περίπτωση, τα είδη αυτά διατηρούν πλέον πολύ μικρούς πληθυσμούς στην 
Ελλάδα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευ-
άλωτα σε κάθε περαιτέρω πρόβλημα.

Πολλά αρπακτικά απειλούνται από την καταστροφή ή υποβάθμιση των φυσικών εν-
διαιτημάτων, κυρίως υγροτόπων (καλαμόκιρκος Circus aeruginosus) ή δασών (γερα-
καετός Hieraaetus pennatus). Ακόμη εντονότερα απειλούνται είδη που εξαρτώνται 
συγχρόνως τόσο από τα δάση για φώλιασμα ή κούρνιασμα όσο και από τους υγροτό-
πους για ανεύρεση τροφής (θαλασσαετός, στικταετός, τσίφτης, κραυγαετός Aquila 
pomarina). Σοβαρά προβλήματα προκαλούν επίσης τα συνεχιζόμενα (τοπικά μάλλον 
έντονα) "αναπτυξιακά" έργα στους ορεινούς όγκους, που συνήθως υλοποιούνται 
χωρίς ουσιαστική μέριμνα για τα αρπακτικά πουλιά ή την άγρια ορνιθοπανίδα γενι-
κότερα (χιονοδρομικά και άλλες τουριστικές υποδομές, διάνοιξη δρόμων κλπ). Ήδη 
μάλιστα στη Θράκη καταγράφηκαν και οι πρώτοι θάνατοι αρπακτικών από σύγκρου-
σή τους με ανεμογεννήτριες.

Ορισμένα είδη που μπορεί να τρέφονται εν μέρει με θηραματικά για τον άνθρωπο 
είδη (λαγοί Lepus europaeus, πέρδικες κ.ά.) ή οικόσιτα ζώα (κότες, περιστέρια κ.ά.) 
καταδιώκονται εντονότερα από τον άνθρωπο (χρυσαετός, σπιζαετός, αετογερακίνα, 
πετρίτης Falco peregrinus κ.ά.). Αυτά τα είδη, σε μερικές τουλάχιστον περιοχές, α-
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ντιμετωπίζουν επίσης πρόβλημα μείωσης της λείας τους, λόγω του εντατικού κυνη-
γιού ή της λαθροθηρίας σε βάρος ειδών που αποτελούν τη λεία τους. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα η περίπτωση π.χ. της Πελοποννήσου, όπου, παρά την ύπαρξη ι-
δανικών και επαρκών σε έκταση ενδιαιτημάτων, οι πληθυσμοί των αρπακτικών που-
λιών (ιδιαίτερα των μεγάλων) είναι πλέον εξαιρετικά φτωχοί. 

Η ιερακοθηρία είναι παράνομη στην Ελλάδα, όχι όμως και η κατοχή αρπακτικών που-
λιών εφόσον αυτά προέρχονται από νόμιμη εισαγωγή από το εξωτερικό. Αν και δεν 
υπάρχουν παρά μόνον υποψίες για παράνομη συλλογή αβγών ή νεοσσών αρπακτικών 
από "συλλέκτες" (αλλοδαπούς ή όχι) στην Ελλάδα, μια τέτοια δραστηριότητα θεωρεί-
ται εν δυνάμει απειλή για το χρυσογέρακο, τον πετρίτη, το σπιζαετό, το διπλοσάινο κ.ά. 

Μερικά είδη αρπακτικών (φιδαετός, αετογερακίνα, μαυροπετρίτης, πετρίτης, μπού-
φος Bubo bubo) έχουν σχετικά μεγάλους πληθυσμούς στην Ελλάδα (στην περίπτω-
ση του μαυροπετρίτη η χώρα μας φιλοξενεί το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού και 
επομένως έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την προστασία του) και δεν θεωρούνται άμεσα 
απειλούμενα. Τοπικά μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα που ποικίλουν από λα-
θροθηρία και ενόχληση στη φωλιά μέχρι δηλητήρια και πρόσκρουση σε ηλεκτροφό-
ρα καλώδια και ανεμογεννήτριες.

Για ορισμένα είδη αρπακτικών, τέλος, οι γνώσεις μας για τη βιολογία, οικολογία, κα-
τανομή, απειλές κλπ είναι ιδιαίτερα ελλιπείς. Αυτό δυσχεραίνει τη διατύπωση και λή-
ψη μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα μάλιστα εάν αναφερόμαστε σε είδη του Κόκκινου 
Βιβλίου, όπως ο τσίφτης, το χρυσογέρακο κ.ά.

Συγκριτικά με την κατάσταση πριν από 20 έτη, έτσι όπως αποτυπώθηκε στο πρώτο 
Κόκκινο Βιβλίο, τα αρπακτικά φαίνεται να είναι η ομάδα των πουλιών που αντιμετω-
πίζει τα σοβαρότερα προβλήματα σε σχέση με άλλες ομάδες. Από 21 είδη που υ-
πήρχαν στο προηγούμενο Κόκκινο Βιβλίο (58% του συνόλου) σήμερα εντάσσονται 
30, δηλαδή το 83%. Ορισμένα μάλιστα από τα αρπακτικά εμφανίζουν διαχρονικά έ-
ντονα αρνητικές πληθυσμιακές τάσεις, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τον α-
σπροπάρη, το γυπαετό, που δεν απαντάται πλέον στην ηπειρωτική Ελλάδα, το όρνιο 
(με σοβαρά προβλήματα επίσης στην ηπειρωτική Ελλάδα), το χρυσαετό κλπ.

Συμπερασματικά: 

– Ορισμένα είδη αρπακτικών έχουν οριακή παρουσία στην Ελλάδα και συνεπώς οι 
πληθυσμοί τους δεν επηρεάζονται καθόλου από προβλήματα ή απειλές που πιθα-
νόν αντιμετωπίζουν στη χώρα μας.

– Ιδιαίτερα απειλούμενη ομάδα είναι οι γύπες, που κινδυνεύουν κυρίως από την πα-
ράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, την έλλειψη τροφής και τις επεμβά-
σεις στα ενδιαιτήματά τους.

– Σοβαρές απειλές αντιμετωπίζουν επίσης τα είδη τα οποία εξαρτώνται από δάση, 
υγροτόπους ή (ακόμη περισσότερο) και τα δύο.

– Μερικά είδη που κυνηγούν σχετικά μεγαλόσωμη λεία καταδιώκονται συχνά από 
τον άνθρωπο και αντιμετωπίζουν, τουλάχιστον τοπικά, έλλειψη τροφής εξαιτίας του 
περιορισμού της φυσικής τους λείας λόγω εντατικού κυνηγιού ή και λαθροθηρίας.

– Η γενικότερη αγροτική ανάπτυξη (εκμηχανισμός-εντατικοποίηση των καλλιεργειών, 
αναδασμοί, αγροχημικά κλπ) απειλεί επίσης ορισμένα είδη, που είχαν στο παρελ-
θόν προσαρμοστεί σε παραδοσιακές καλλιέργειες.

– Για μερικά είδη οι γνώσεις μας παραμένουν ακόμη ανεπαρκείς.

Για την αποτελεσματική προστασία των παραπάνω ειδών χρειάζεται ενημέρωση του 
κοινού, καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας περί θήρας, αποτελεσματική προστα-
σία των ενδιαιτημάτων, αποτελεσματικότερες περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και 
ίδρυση και λειτουργία ταϊστρών για τα πτωματοφάγα είδη. Χρειάζεται επίσης περαι-
τέρω έρευνα για αρκετά από τα απειλούμενα είδη.
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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Β) ΥδροΒία, ΠαρΥδατία, θαΛαςςοΠοΥΛία 

Από το σύνολο των ειδών που εντάσσονται σε κάποιες από τις κατηγορίες κινδύνου 
του Κόκκινου Βιβλίου, τα 58 (ποσοστό 47,5%) σχετίζονται άμεσα με τους υγροτό-
πους. Τα 15 από αυτά είναι υδρόβια είδη των οικογενειών Anatidae (13 είδη) και 
Pelecanidae (2 είδη). Από τα υπόλοιπα, τα 39 είδη είναι Χαραδριόμορφα (Τάξη 
Charadriiformes) (30 των παρυδάτιων οικογενειών, Ardeidae, Threskiornithidae, 
Ciconiidae, Charadriidae, Recurvirostridae, Burhinidae, Glareolidae και Scolopacidae, 
και 9 είδη γλάρων και γλαρονιών της οικογένειας Laridae και 4 τυπικά θαλασσοπού-
λια (των οικογενειών Procellariidae, Hydrobatidae και Phalacrocoracidae). 

Σε γενικές γραμμές, η ομάδα των πουλιών που ζουν στους υγροτόπους είναι από 
τις πλέον μελετημένες στην Ελλάδα (Kazantzidis 2007). Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι γνωρίζουμε τα πάντα γι' αυτά. Για ορισμένα είδη, όπως η λαγγόνα, ο αργυροπε-
λεκάνος, η νανόχηνα, η λεπτομύτα και ο αιγαιόγλαρος, υλοποιήθηκαν έρευνες, εκ-
πονήθηκαν σχέδια δράσης και εφαρμόστηκαν δράσεις προστασίας, με αποτέλεσμα 
να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, ενώ για τα υπόλοιπα οι γνώσεις μας παραμένουν 
μάλλον περιορισμένες. 

Όλα τα πουλιά των υγροτόπων φαίνεται να αντιμετωπίζουν λίγο πολύ κοινά προβλή-
ματα και απειλές, για αυτόν δε το λόγο στις περισσότερες περιπτώσεις ο τρόπος α-
ντιμετώπισης των προβλημάτων είναι παρόμοιος. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιή-
σεις μεταξύ των ειδών και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, ενώ κάποια είδη αντι-
μετωπίζουν μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων, για αρκετά άλλα οι απειλές είναι πο-
λύ πιο ειδικές. Γι' αυτό το λόγο, κάθε ομάδα πουλιών από τα υδρόβια, τα παρυδά-
τια και τους γλάρους-θαλασσοπούλια συνοψίζεται ξεχωριστά.

➤ Υδρόβια: Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα υδρόβια πουλιά είναι η 
υποβάθμιση και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων διατροφής ή αναπαραγωγής 
τους. Αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στην επέκταση των ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων στα φυσικά οικοσυστήματα ακόμη κι αν αυτά είναι προστατευ-
μένα, προκαλώντας αλλοιώσεις που σταδιακά γίνονται σοβαρές για τα είδη που εν-
διαιτώνται εκεί. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ σε ό,τι αφορά ορισμένους τύπους 
οικοτόπων προτεραιότητας όπως τα υγρολίβαδα, τα έλη ρηχού γλυκού νερού, οι αλ-
μυρόβαλτοι κ.ά., των οποίων η συνεχιζόμενη ταχεία συρρίκνωση ή και πλήρης εξα-
φάνιση από την Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε είδη όπως 
η χαλκόκοτα και η βαλτόπαπια.

Η ρύπανση των νερών φαίνεται να αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες της υποβάθμι-
σης των παράκτιων και των εσωτερικών υγροτόπων. Αυτή προέρχεται κατά κύριο 
λόγο από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, που κατά κόρον χρησιμοποιούνται 
στη γεωργία περιφερειακά των υγροτόπων ή και μακριά από αυτούς (Albanis et al. 
1994b). Ρύποι που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα των υγροτόπων καταλήγουν 
στα πουλιά, τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούν τους κορυφαίους 
καταναλωτές αυτών των οικοσυστημάτων (Albanis et al. 1994a). Σε πολλές παρά-
κτιες περιοχές η ρύπανση οφείλεται στις πετρελαιοκηλίδες, αλλά πολύ επιβαρυντι-
κή για τα πουλιά φαίνεται να είναι και η ρύπανση που προέρχεται από τα αστικά λύ-
ματα και απόβλητα των εργοστασίων, τελικοί αποδέκτες των οποίων είναι οι ποτα-
μοί και οι εσωτερικοί υγρότοποι (λίμνες, έλη, βάλτοι).

Ενδογενή και δημογραφικής φύσης προβλήματα που οφείλονται σε μικρούς και α-
πομονωμένους πληθυσμούς αντιμετωπίζουν 10 τουλάχιστον είδη, με πλέον χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα τους πολύ μικρούς και φθίνοντες πληθυσμούς της σταχτό-
χηνας και του χηνοπρίστη. Παρόμοιες απειλές αντιμετωπίζει η νανόχηνα, που δια-
χειμάζει στους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και το κεφαλούδι, που δια-
χειμάζει κυρίως στους υγροτόπους της Θράκης και ιδιαίτερα στη Βιστωνίδα. 

Οι τυχαίοι θάνατοι των υδρόβιων πουλιών φαίνεται ότι απειλούν τον πληθυσμό τουλά-
χιστον 10 ειδών. Ως τυχαίοι θάνατοι θεωρούνται αυτοί που προκαλούνται από τη λα-
θροθηρία, φαινόμενο που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα υδρόβια, παρά το γεγονός 
ότι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των θηρεύσιμων ειδών, η παγίδευση σε δίχτυα ή άλ-



231

Πο
υλ
ιά

λα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και η πρόσκρουση σε πυλώνες, κτήρια ή καλώδια. 

Μια επιπλέον συνέπεια της επέκτασης της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος 
των φυσικών οικοσυστημάτων είναι η όχληση, που επηρεάζει αρνητικά πολλές από 
τις φυσιολογικές λειτουργίες των πουλιών (προβλήματα κατά την περίοδο φωλιά-
σματος, δυσκολίες στην τροφοληψία κ.ά.). Η όχληση σε πολλές περιπτώσεις οφεί-
λεται στον ανεξέλεγκτο τουρισμό, που αναπτύσσεται χωρίς προγραμματισμό ή έλεγ-
χο στις υγροτοπικές περιοχές, ακόμη και σε αυτές που έχουν χαρακτηριστεί ως 
"προστατευόμενες", όπως στην περίπτωση της Λ. Κερκίνης, αλλά και σε άλλες δρα-
στηριότητες του πρωτογενούς τομέα (αλιεία, κτηνοτροφία, κ.ά.) 

Το κυνήγι εκτιμάται ότι απειλεί το διαχειμάζοντα πληθυσμό τουλάχιστον δύο ειδών 
που περιλαμβάνονται μεταξύ των θηρεύσιμων (καπακλής Anas strepera και σαρσέ-
λα A. querquedula), αν και μάλλον απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τον εντοπι-
σμό των αιτιών της μείωσης των πληθυσμών τους. Ουσιαστικά όμως το κυνήγι στα 
υγροτοπικά οικοσυστήματα προκαλεί και άλλα προβλήματα, όπως τη γενικότερη ό-
χληση των μη θηρεύσιμων ειδών, το θάνατο (κατά λάθος ή λόγω λαθροθηρίας) α-
πειλουμένων ειδών που μοιάζουν με άλλα των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι (νανό-
χηνα, κοκκινόχηνα, βαλτόπαπια κ.ά.), τη μολυβδίαση από τα σκάγια κλπ.

Φυσικές καταστροφές όπως η ανομβρία, που μπορεί να οδηγήσει στην αποξήραν-
ση μικρών υγροτόπων γλυκού νερού, αποτελούν συχνά απειλή για τους πληθυσμούς 
ορισμένων ειδών, όπως της βαλτόπαπιας, της βαρβάρας και του καπακλή. 

➤ Παρυδάτια: Η απώλεια και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων φαίνεται να είναι οι 
σημαντικότερες απειλές γι' αυτή την κατηγορία πουλιών. Απώλεια ή υποβάθμιση ανα-
φέρεται τόσο στις περιοχές διατροφής ειδών όπως η αβοκέτα (Recurvirostra avosetta), 
το νεροχελίδονο (Glareola pratincola), ο μαυροπελαργός (Ciconia nigra), η πετρο-
τουρλίδα (Burhinus oedicnemus) και η αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus) όσο 
και στις περιοχές φωλεοποίησης αποικιακά φωλιαζόντων ειδών, όπως οι ερωδιοί, ό-
που ο περιορισμός των παραλίμνιων ή παραποτάμιων δασών αποτελεί μια πολύ σο-
βαρή απειλή. Ιδιαίτερα για τους ερωδιούς, οι περισσότερες περιοχές διατροφής φαί-
νεται να αντικαθίστανται από ορυζώνες. Οι ορυζώνες ναι μεν αποτελούν σημαντικό χώ-
ρο τροφοληψίας για τα είδη αυτά αλλά και εδώ η χωρίς έλεγχο χρήση γεωργικών φαρ-
μάκων προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην εξεύρεση τροφής (Albanis et al. 1996). 

Μια από τις κύριες αιτίες της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων των παρυδάτιων που-
λιών αποτελεί η ρύπανση των νερών, που φαίνεται να αποτελεί απειλή για τουλάχι-
στον 14 είδη αυτής της κατηγορίας. Περισσότερο ευάλωτα φαίνεται να είναι τα εί-
δη που ενδιαιτώνται αποκλειστικά σε υγροτόπους γλυκών νερών, όπου η ρύπανση 
από υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων είναι εντονότερη. Τέτοια είδη είναι η χαλκό-
κοτα, ο πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), ο κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) και 
ο νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) (Albanis et al. 1996, Goutner et al. 2001, 
Goutner & Furness 1997, Goutner et al. 2005).

Μια επιπλέον απειλή, κυρίως για τα παρυδάτια είδη που φωλιάζουν στο έδαφος (α-
βοκέτες, πετροτουρλίδες, γλαρόνια), είναι οι θηρευτές που προξενούν ζημιές στις 
αποικίες τρώγοντας αβγά ή νεοσσούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο άλλα είδη 
πουλιών, όπως οι μεσογειακοί ασημόγλαροι, όσο και οικόσιτα ζώα (κυρίως σκυλιά), 
που συχνά αφήνονται ελεύθερα στους υγροτόπους. Ο ανταγωνισμός για τις θέσεις 
φωλεοποίησης, τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ερωδιοί, η χαλκόκοτα και η χουλιαρο-
μύτα (Platalea leucorodia) από τους κορμοράνους (Phalacrocorax carbo), θεωρεί-
ται ένα ακόμη πρόβλημα: Ο πληθυσμός των κορμοράνων αυξάνει ταχύτατα τα τε-
λευταία έτη, με συνέπεια την κατάληψη από αυτούς των περιορισμένων θέσεων φω-
λεοποίησης στα λίγα διαθέσιμα παρόχθια δάση.

Οι φυσικές καταστροφές, όπως η ξηρασία, που μπορεί να οδηγήσει στην αποξήραν-
ση μικρών υγροτόπων που αποτελούν περιοχές διατροφής αρκετών ειδών, φαίνεται 
ότι απειλούν τα είδη που συνδέονται περισσότερο με τα ενδιαιτήματα γλυκού νερού.

Όσον αφορά, τέλος, το πλέον απειλούμενο είδος στην Ευρώπη, τη λεπτομύτα, φαί-
νεται ότι ελάχιστα είναι γνωστά και ενδεχομένως οι γενικότερες επεμβάσεις στα εν-
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διαιτήματα του είδους και οι αυξημένες πιθανότητες λαθροθηρίας, ιδιαίτερα στο ε-
ξωτερικό, εξαιτίας της ομοιότητάς του με άλλα συγγενικά είδη παρυδάτιων πουλιών 
με τα οποία συνυπάρχει είναι οι κυριότερες αιτίες για τις οποίες το είδος αυτό θε-
ωρείται άμεσα κινδυνεύον.

➤ Γλάροι, γλαρόνια, θαλασσοπούλια: Σε αυτή την κατηγορία, αν εξαιρέσει κανείς 
τα τυπικά πουλιά της θάλασσας και των βραχονησίδων, τα υπόλοιπα είδη, δηλαδή 
τα γλαρόνια και οι γλάροι, αντιμετωπίζουν τα ίδια περίπου προβλήματα με αυτά των 
υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών. 

Έτσι η καταστροφή ή υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και διατροφής, 
κυρίως στους παράκτιους υγροτόπους, είναι απειλή που αντιμετωπίζουν όλα τα εί-
δη αυτής της ομάδας. Οι ανθρώπινες άμεσες ή έμμεσες ενέργειες είναι η κύρια αι-
τία αυτής της υποβάθμισης. Η ρύπανση, οι επιχωματώσεις αλλά και η απόθεση α-
πορριμμάτων είναι από τις αιτίες της υποβάθμισης των παράκτιων ενδιαιτημάτων για 
τα γλαρόνια (Goutner et al. 1997). Ειδικές περιπτώσεις περιορισμού της έκτασης 
των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής για ορισμένα είδη αποτελεί η συρρίκνωση της έ-
κτασης των νούφαρων σε ορισμένες λίμνες της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Κερκίνη, 
και αυτός φαίνεται ότι είναι η κύρια αιτία της μείωσης του αναπαραγόμενου πληθυ-
σμού του μαυρογλάρονου και του μουστακογλάρονου (Chlidonias hybrida).

Μια σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που φωλιάζουν σε νησίδες, αμμο-
νησίδες και ακτές είναι η διάβρωση. Αυτή προκαλεί τη σταδιακή καταστροφή των 
νησίδων ή των ακτών και οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στη μειωμένη ποσότη-
τα φερτών υλών, που αποτίθενται στις ακτές από τους ποταμούς. Ο λόγος της μει-
ωμένης ποσότητας των φερτών είναι η κατακράτησή τους στα φράγματα, που τα τε-
λευταία χρόνια κατασκευάστηκαν σε πολλούς ποταμούς της χώρας μας. 

Φυσικά φαινόμενα όπως οι θαλασσοταραχές διαβρώνουν ακόμη περισσότερο τις, 
χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο σαθρές αυτές νησίδες και συχνά πλημμυρίζουν τις 
φωλιές με τα αβγά ή τους νεοσσούς, καταστρέφοντας ολόκληρες αποικίες και ε-
ντείνοντας έτσι το πρόβλημα των μικρών πληθυσμών των νανογλάρονων (Sternula 
albifrons), των χειμωνογλάρονων (S. sandvicensis), των γελογλάρονων (Gelochelidon 
nilotica), των λεπτόραμφων γλάρων (Chroicocephalus genei) ή ακόμη και των μαυ-
ροκέφαλων γλάρων (Larus melanocephalus).

Οι τυχαίοι θάνατοι, αν και δεν αφορούν τα γλαρόνια και τα περισσότερα είδη γλά-
ρων, φαίνεται ότι είναι μια σοβαρή αιτία μείωσης των πληθυσμών των θαλασσοπου-
λιών. Οι τυχαίοι αυτοί θάνατοι αφορούν παγίδευση σε δίχτυα, καθώς και προσκρού-
σεις ατόμων (κυρίως μύχων) σε πλοία και φάρους όταν αποπροσανατολίζονται από 
τα φώτα, αλλά και την παράνομη χρήση δυναμίτιδας ως τρόπου ψαρέματος. 

Η όχληση που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνεται σταδιακά 
ακόμη και στις πιο απομονωμένες και προστατευόμενες περιοχές, που συνήθως α-
ποτελούν περιοχές αναπαραγωγής των θαλασσοπουλιών.

Επιπλέον, η θήρευση αβγών ή και νεοσσών από άλλα είδη πουλιών (κυρίως από το 
μεσογειακό ασημόγλαρο Larus cacchinans michahellis) είναι σε ορισμένες περιοχές 
πολύ σοβαρή απειλή τόσο για τα γλαρόνια όσο και για τα θαλασσοπούλια και ιδιαί-
τερα για τον αιγαιόγλαρο. Ειδικά τα θαλασσοπούλια απειλούνται πολύ σοβαρά από 
τα ποντίκια, που εισήχθηκαν τυχαία από τον άνθρωπο και τρώνε τα αβγά των που-
λιών, απειλώντας τις αποικίες πολλών βραχονησίδων με ολοκληρωτική καταστροφή.

Συμπερασματικά:

– Τα υδρόβια, παρυδάτια και θαλάσσια είδη πουλιών είναι στη χώρα μας καλύτερα 
μελετημένα σε σύγκριση με άλλες ομάδες ειδών.

– Η απώλεια ή και η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων στους υγροτόπους ε-
ξαιτίας της άμεσης ή έμμεσης επέμβασης του ανθρώπου στα φυσικά οικοσυστή-
ματα (όπως με αλλοιώσεις των ενδιαιτημάτων και ρύπανση νερών) αποτελούν τη 
σοβαρότερη απειλή για όλα σχεδόν τα είδη της κατηγορίας αυτής. 
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– Αρκετά από τα υδρόβια και παρυδάτια είδη αντιμετωπίζουν άμεσα ή έμμεσα προ-
βλήματα από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η λαθροθηρία, καθώς και προβλή-
ματα όχλησης από το κυνήγι, την αλιεία, τον τουρισμό, την κτηνοτροφία κ.ά., ό-
ταν αυτά ασκούνται ανεξέλεγκτα.

– Λόγω του ότι πολλά είδη υδροβίων και παρυδατίων φωλιάζουν στο έδαφος, συχνά 
κατά αποικίες, οι φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, ξηρασία κ.ά.) αλλά και οι θη-
ρευτές μπορεί να προξενήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπαραγωγική επιτυ-
χία των ειδών αυτών. 

Γ) ορνίθομορφα, δαςοΒία Κ.α. είδη

Δεν πρόκειται για πραγματική ομάδα με κοινά βιολογικά/οικολογικά χαρακτηριστικά, 
αλλά για ένα ετερόκλητο σύνολο ειδών, για το οποίο δύσκολα μπορούμε να οδηγη-
θούμε σε γενικεύσεις. Ο όποιος σχολιασμός δεν μπορεί να τα αφορά συνολικά, αλ-
λά θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουν κάποιες διαφορετικού τύπου ομαδοποιήσεις.

Γενική παρατήρηση είναι ότι για τα περισσότερα από αυτά τα είδη, και ιδίως για τα 
μικρότερα σε μέγεθος, δεν διαθέτουμε αρκετά λεπτομερή ή και ποσοτικά στοιχεία 
αξιολόγησης των πραγματικών απειλών που αντιμετωπίζουν. Για το λόγο αυτό, κά-
ποια είδη της ομάδας αυτής καταχωρίστηκαν, αναπόφευκτα, ως "Ανεπαρκώς Γνω-
στά" (DD), ενώ και για όσα τελικώς γίνεται εφικτή η κατάταξη σε κάποια κατηγορία 
κινδύνου αυτό γίνεται με μεγάλο βαθμό εικασίας σε πολλές περιπτώσεις, λόγω πε-
ριορισμένων δεδομένων.

Με την εξαίρεση της ψαθοποταμίδας (Acrocephalus melanopogon), που ουσιαστι-
κά είναι το μόνο καθαρά υγροτοπικό είδος το οποίο απειλείται κυρίως από την α-
πώλεια και συρρίκνωση του ενδιαιτήματός του (της παρόχθιας δηλαδή υδροχαρούς 
βλάστησης ορισμένου τύπου), όλα τα άλλα είδη της παρούσας ομάδας είναι είδη 
που απαντώνται σε ένα ευρύ φάσμα χερσαίων βιοτόπων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευρύτητα και σοβαρότητα των απειλών που αντιμετωπί-
ζουν παρουσιάζουν τα τρία ορνιθόμορφα είδη (τάξη Galliformes). Ο φασιανός εκπρο-
σωπείται πλέον στην Ελλάδα από έναν μοναδικό υπολειμματικό πληθυσμό, σε ένα 
επίσης μοναδικό και υπολειμματικό ενδιαίτημα (το υδροχαρές δάσος Κοτζά Ορμάν, 
στο Δέλτα Νέστου). Το μέλλον του είδους αυτού, κατά συνέπεια, κρέμεται από μια 
κλωστή, εξαρτάται δε και από τη συνολική διατήρηση και διαχείριση του δάσους και 
της περιοχής γύρω από αυτό, αλλά και από τις στρατηγικές εκτροφής του είδους στην 
αιχμαλωσία και την απελευθέρωση του, θέματα ιδιαίτερα περίπλοκα. Η πετροπέρδι-
κα έχει υποστεί και υφίσταται αυξανόμενη σοβαρή θηρευτική πίεση, ενώ η γενετική 
της καθαρότητα έχει σοβαρά διαταραχτεί τοπικά από τον υβριδισμό της με τη νησιω-
τική πέρδικα, εξαιτίας ανεύθυνων χειρισμών τόσο της Δασικής Υπηρεσίας όσο και 
των κυνηγετικών οργανώσεων. Η πεδινή πέρδικα, τέλος, απειλείται κυρίως από την 
εντατικοποίηση της γεωργίας, την αλλαγή του αγροτικού τοπίου και τη λαθροθηρία.

Τα τυπικά δασόβια είδη βορειο-κεντροευρωπαϊκής προέλευσης, όπως ο αιγωλιός, 
η δασόκοτα και ο αγριόκουρκος, απαντώνται κυρίως σε μικρούς πληθυσμούς, σε 
πυκνά δάση βορειοευρωπαϊκού χαρακτήρα της Ροδόπης ή σε μερικά ακόμη ψηλά 
βουνά. Και τα τρία αυτά είδη απειλούνται από την κακή εφαρμογή των σύγχρονων 
μεθόδων δασικής εκμετάλλευσης (ο δε αγριόκουρκος και από τη λαθροθηρία). Οι 
κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν είναι ενδογενείς, κυρίως δημογραφικής φύσης, 
και οφείλονται στις χαμηλές πληθυσμιακές τους πυκνότητες και τη μεγάλη απόστα-
ση από γειτονικούς πληθυσμούς. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή, με την επακόλου-
θη λειψυδρία και την αύξηση των μέσων θερμοκρασιών, αναμένεται να τα επηρεά-
σει επιπρόσθετα, συρρικνώνοντας την εξάπλωσή τους προς το βορρά.

Οι δρυοκολάπτες απειλούνται επίσης κατά κύριο λόγο από τις ισχύουσες πρακτικές 
δασοπονικής διαχείρισης, που ενδιαφέρεται κυρίως για τη μεγιστοποίηση της από-
ληψης του ξυλαποθέματος και έτσι απομακρύνει τα γέρικα, παλιά, δύσμορφα, ασθε-
νικά, σάπια και κατακείμενα δέντρα, αφαιρώντας έτσι από τα είδη αυτά κατάλληλες 
θέσεις φωλιάσματος και σημαντικές πηγές τροφής. Την ίδια βασική απειλή αντιμετω-



234

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

πίζει και ο δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata), που επίσης χρησιμοποιεί τρύ-
πες σε δέντρα για να φωλιάσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χαλκοκουρούνα, η ο-
ποία όμως απειλείται επιπλέον και από τη σταδιακή αλλαγή στα αγροτικά οικοσυ-
στήματα, με την εξαφάνιση των μικτών γεωργο-κτηνοτροφικών τρόπων χρήσης, και 
στα σχετικά τοπία και ενδιαιτήματα. Στα νησιά η δόμηση μειώνει τις τελευταίες ε-
κτάσεις που διαθέτουν είδη δέντρων κατάλληλα για τη χαλκοκουρούνα. 

Πολλά είδη, όπως η πεδινή πέρδικα, η γαλιάντρα (Melanocorypha calandra), ο δι-
πλοκεφαλάς (Lanius excubitor), ο σταχτοκεφαλάς (L. minor), ο παρδαλοκεφαλάς 
(L. nubicus) και η σιταρήθρα (Alauda arvensis), αποτελούν ένα μεγάλο αν και ετε-
ρόκλητο σύνολο που ευνοούνταν από τις οικολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
(οικότοποι, τοπία) έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί από τις εκτατικές "παραδοσιακές" 
χρήσεις γης, μικτής γεωργο-κτηνοτροφικής μορφής. Τα ενδιαιτήματα αυτά επηρεά-
ζονται πλέον σοβαρά από την εντατικοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: αλ-
λαγές καλλιεργειών, μείωση δημητριακών, μείωση φυσικών φραχτών και μεμονωμέ-
νων δέντρων, μείωση βοσκοτόπων με χαμηλή βλάστηση, αλλαγή κάλυψης, κυρίως 
λόγω της δόμησης, ιδιαίτερα σε περιαστικές αγροτικές περιοχές, χρήση αγροχημι-
κών κλπ. Πρόκειται δηλαδή για συρρίκνωση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων, οι επι-
πτώσεις της οποίας στη συνέχεια επιδεινώνονται από τα δημογραφικά συμπτώματα 
της συρρίκνωσης των πληθυσμών και τον γενικότερο κατακερματισμό της υπαίθρου. 
Είναι ήδη γνωστό ότι η πλειονότητα των πουλιών των αγροτικών οικοσυστημάτων (α-
κόμη και των πιο κοινών και πολυάριθμων ειδών) αντιμετωπίζει σοβαρότατα προ-
βλήματα πληθυσμιακής μείωσης και γεωγραφικής συρρίκνωσης στη Δ. Ευρώπη.

Για κάποια είδη, όπως ο γερακοτσιροβάκος (Sylvia nisoria), ο αιγαιοτσιροβάκος (S. 
rueppelli), ο αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina), το φασσοπερίστερο (Columba 
oenas), η κοκκινοκαλιακούδα, η λιοστριτσίδα κ.ά., η αλήθεια είναι ότι δεν διαθέτουμε 
ακόμα επαρκή δεδομένα έτσι ώστε να κατανοήσουμε με ακρίβεια τις αιτίες μείωσης 
τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κ.ά. Πιθανόν και εδώ οι απειλές να είναι εν-
δογενείς και να σχετίζονται πλέον περισσότερο με τους μικρούς, αραιούς ή και κατα-
κερματισμένους πληθυσμούς και την περιορισμένη εξάπλωσή τους στην Ελλάδα.

Τέλος, τα δύο είδη ασιατικής κυρίως κατανομής που υπάρχουν σε απομονωμένους 
πληθυσμούς στα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (τουρκοτσοπανάκος και σμυρ-
νοτσίχλονο) αντιμετωπίζουν κυρίως κίνδυνο σοβαρής πληθυσμιακής μείωσης που 
πιθανόν να προκληθεί από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως πυρκαγιές μεγά-
λης κλίμακας.

Συμπερασματικά: 

– Τα πραγματικά, ποσοτικά δεδομένα που έχουμε σχετικά με την τεκμηρίωση των α-
πειλών είναι σχετικά ισχνά και λίγα.

– Για την πλειονότητα των γενικώς μικρόσωμων αυτών ειδών οι βασικές απειλές φαί-
νεται να σχετίζονται με τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, που οφείλεται κυ-
ρίως στην εντατικοποίηση της γεωργίας και τις συνεπαγόμενες αλλαγές στα αγρο-
τικά τοπία. 

– Τα δασόβια επηρεάζονται από την αλλοίωση των ενδιαιτημάτων τους, που οφείλε-
ται στις εφαρμοζόμενες δασοπονικές πρακτικές, που έχουν στόχο τη μεγιστοποί-
ηση παραγωγής ξύλου.

– Για κάποια είδη σημαντικότερες πλέον είναι οι ενδογενείς, δημογραφικού τύπου 
απειλές, που σχετίζονται με μικρούς, αραιούς ή και κατακερματισμένους πληθυ-
σμούς και περιορισμένη εξάπλωση, προερχόμενες τόσο από την αναμενόμενη δη-
μογραφική εξέλιξη όσο και από τυχαίες καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές.

– Τέλος, η αφθονία και η εξάπλωση πολλών από αυτά τα είδη στην Ελλάδα είναι πο-
λύ πιθανό να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. 
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3.4.3. νομικό καθεστώς προστασίας - εφαρμογή

Η παρούσα έκδοση δεν προσφέρεται για μια λεπτομερή ανάλυση της νομοθεσίας 
που διέπει σήμερα την προστασία των πουλιών και των ενδιαιτημάτων τους στην Ελ-
λάδα. Σε γενικές γραμμές η νομοθεσία αυτή καθώς και η εφαρμογή της κρίνονται 
ιδιαίτερα προβληματικές για τρεις κύριους λόγους:

α) Το ισχύον νομικό καθεστώς είναι τουλάχιστον ανεπαρκές: Οι σχετικές διατάξεις 
είναι αποσπασματικές, ασαφείς, γενικόλογες, ελλιπείς, αναχρονιστικές και συχνά α-
ντιφατικές. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, το πληρέστερο και ισχυρότερο νομικό εργα-
λείο για την προστασία των πουλιών και των ενδιαιτημάτων τους, δεν έχει ακόμη 
(εδώ και 30 σχεδόν χρόνια) ενσωματωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο, πλην των δι-
ατάξεων που αφορούν το κυνήγι, όπου και εκεί όμως υπάρχουν ασάφειες, σοβαρά 
κενά, αντιφάσεις και ρυθμίσεις που κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην αειφορική 
διαχείριση των θηραματικών ειδών.
Στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει, για παράδειγμα, καμία πρόβλεψη για την ου-
σιαστική προστασία των απειλούμενων ειδών (ανυπαρξία σχετικού καταλόγου ειδών, 
απουσία συγκεκριμένων οριζόντιων και εξειδικευμένων ανά είδος/βιότοπο μέτρων 
διαχείρισης, ελέγχου εφαρμογής, ποινών κλπ), ενώ για την προστασία των "Σημα-
ντικών για τα Πουλιά Περιοχών" (δίκτυο ΖΕΠ/Natura 2000) εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", που όμως απαιτούν 
εξαιρετικά χρονοβόρες και συχνά ατελέσφορες διαδικασίες. Εξίσου χρονοβόρα εί-
ναι και η εφαρμογή της αντίστοιχης δασικής νομοθεσίας, που σε ό,τι αφορά τους 
βιοτόπους υλοποιείται κυρίως με τη μορφή των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). 

β) Ακόμη όμως και η υπάρχουσα, ανεπαρκής, νομοθεσία ελάχιστα εφαρμόζεται σε 
ό,τι αφορά τα πουλιά και τα ενδιαιτήματά τους, λόγω της έλλειψης εκ μέρους της 
Πολιτείας της πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή της. Παρά το γεγονός ότι η κα-
τάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, αυτό φαίνεται να οφείλεται όχι 
σε πρωτοβουλίες της ίδιας της Πολιτείας, αλλά σχεδόν αποκλειστικά στις πιέσεις εκ 
μέρους της Ε.Ε. και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα, καθώς και στη 
σχετική εις βάρος της Διοίκησης νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Είναι, για παράδειγμα, χαρακτηριστικό ότι ενώ η χώρα μας έχει επίσημα ενημερώσει 
την Ε.Ε. ότι 163 από τις 196 ελληνικές ΣΠΠ τελούν ήδη υπό καθεστώς προστασίας, 
πουθενά στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει ο κατάλογος των ΖΕΠ αυτών, πολύ 
δε περισσότερο δεν αναφέρονται αναλυτικές και συγκεκριμένες ρυθμίσεις και μέ-
τρα εφαρμογής για τη διαχείριση και προστασία τους. Παράλληλα, ο επιτυχημένος σε 
άλλες χώρες θεσμός των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (καθιε-
ρώθηκαν με το Ν. 2742/99) δείχνει να καρκινοβατεί, λόγω ακριβώς της ατολμίας της 
Πολιτείας να αναθέσει στους φορείς αυτούς τις ουσιαστικές και αποφασιστικές αρ-
μοδιότητες που απαιτεί η έννοια της διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής.

γ) Αν και η κύρια ευθύνη για την προστασία των πουλιών και των ενδιαιτημάτων τους 
ανήκει στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην Ελλάδα 
υπάρχει πολυδιάσπαση φορέων (κεντρική διοίκηση, Περιφέρειες, Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση κ.ά.), αλλά και ελλιπέστατη στελέχωσή τους με ειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό. Αυτό, σε συνδυασμό με ασάφειες και αντιφάσεις ως προς τις αρμοδιότη-
τες, καταλήγει σε αναποτελεσματικότητα, συχνά δε και αβελτηρία, ως προς την εφαρ-
μογή της νομοθεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πλήρως θεσμοθετημένος βιό-
τοπος της Λ. Κορώνειας (υγρότοπος Ραμσάρ, περιοχή ΖΕΠ/Natura 2000 με Φορέα 
Διαχείρισης, ΚΑΖ κ.ά.) που, ενώ έχει σχεδόν εξαφανιστεί, οι συναρμόδιοι φορείς (Νο-
μαρχία Θεσσαλονίκης, Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.ά.) ακό-
μη ερίζουν για την αρμοδιότητα λήψης επανορθωτικών διαχειριστικών μέτρων. 
Είναι συνεπώς σαφές ότι χωρίς την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 
δίκτυο των ΖΕΠ και τον άμεσο εκσυγχρονισμό του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, 
σε συνδυασμό με την αναδιάταξη των αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων κλπ., 
είναι εξαιρετικά δυσχερής, ίσως και ανέφικτη, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προ-
στασίας έτσι ώστε να επιτευχθεί η ανάσχεση των αρνητικών πληθυσμιακών τάσεων 
των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου στην Ελλάδα και η βελτίωση της κατάστασής τους.
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3.4.4. τελικά συμπεράσματα

Τα κυριότερα συμπεράσματα που αφορούν τα πουλιά στο παρόν Κόκκινο Βιβλίο θα 
μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

– Ο συνολικός κατάλογος των πουλιών της ελληνικής ορνιθοπανίδας αριθμεί σήμερα 
(31/8/2009) 442 είδη.

– Στο παρόν Κόκκινο Βιβλίο καταχωρίζονται 122 είδη πουλιών (το 27,7% του συνό-
λου), σε 7 από τις 9 κατηγορίες της IUCN. Εξήντα δύο από αυτά τα είδη (ποσοστό 
50 %) κατετάγησαν στις τρεις κατηγορίες κινδύνου (CR, EN και VU), ενώ ένα μό-
νο είδος στην κατηγορία RE.

– Υπήρξαν προβλήματα στην αξιολόγηση πολλών ειδών με σκοπό την τελική έντα-
ξή τους ή μη σε μια από τις κατηγορίες, λόγω του ότι οι ισχύουσες κατηγορίες και 
τα κριτήρια της IUCN προüποθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων (κυρίως πλη-
θυσμιακά δεδομένα) για τα είδη. 

– Στην πλειονότητα τους τα πουλιά του Κόκκινου Βιβλίου ανήκουν σε είδη που ανα-
παράγονται (επιδημητικά και καλοκαιρινοί επισκέπτες) στην Ελλάδα.

– Τα υδρόβια/παρυδάτια (45 είδη) και τα αρπακτικά (30 είδη) αποτελούν τις δυο 
πολυπληθέστερες ομάδες του συνόλου των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου.

– Για 31 είδη (50% των ειδών που έχουν ενταχθεί στις τρεις κατηγορίες κινδύνου) 
καταγράφονται πολύ αρνητικές ή αρνητικές πληθυσμιακές τάσεις.

– Αναγνωρίστηκαν 10 κύρια προβλήματα/απειλές για τα 62 είδη των τριών κατηγο-
ριών κινδύνου. Η πλειονότητα των απειλών έχει ανθρωπογενή αίτια.

– Οι 4 σοβαρότερες απειλές των ειδών αυτών (με σειρά ιεράρχησης) είναι: α) υπο-
βάθμιση/καταστροφή ενδιαιτημάτων, β) ρύπανση, φυτοφάρμακα, δηλητηριασμέ-
να δολώματα κ.ά., γ) όχληση και δ) κυνήγι (κυρίως το παράνομο), σύλληψη κ.ά.

– Η μεγάλη πλειονότητα των ειδών κινδυνεύει από συνδυασμό 3-4 ή και περισσό-
τερων προβλημάτων/απειλών.

– Το ισχύον σήμερα στην Ελλάδα νομικό πλαίσιο για την προστασία των πουλιών και 
των βιοτόπων τους εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα ανεπαρκές και αναποτε-
λεσματικό.

 

4. σΥντΕλΕστΕσ και ΕΥχαριστιΕσ

Ο Γιώργος Χανδρινός ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: έγραψε 
την εισαγωγή (με την συνεργασία των Χ. Αλιβιζάτου Σ. Καζαντζίδη και Γ. Κατσαδω-
ράκη για το κεφάλαιο των απειλών), επιμελήθηκε τα Δελτία Ειδών και είχε τη γενι-
κή επιστημονική επιμέλεια του όλου προγράμματος.

Ο Θάνος Καστρίτης ανέλαβε το διοικητικό συντονισμό του προγράμματος, είχε την 
επιστημονική επιμέλεια για την εφαρμογή των κριτηρίων της IUCN και του λογισμι-
κού RAMAS και έφτιαξε τους χάρτες εξάπλωσης των ειδών.

Οι Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Σταύρος Ξηρουχάκης, Σάββας Καζαντζίδης, Γιώργος Κα-
τσαδωράκης και Γιώργος Χανδρινός αποτέλεσαν την επιστημονική ομάδα του προ-
γράμματος και ήταν υπεύθυνοι-θεματικοί συντονιστές της συγγραφής των πρωτο-
κόλλων και των δελτίων ειδών των πουλιών που αξιολογήθηκαν. 

Ο Στρατής Μπουρδάκης ανέλαβε το συντονισμό του προκαταρκτικού σταδίου του προ-
γράμματος και κατάρτισε τον προκαταρκτικό κατάλογο των προς αξιολόγηση ειδών.   

εΥΧαρίςτίες

Ολόκληρο το κεφάλαιο "Πουλιά" του παρόντος Κόκκινου Βιβλίου είναι το συλλογι-
κό αποτέλεσμα της πολύμηνης δουλειάς μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Η Ελλη-
νική Ορνιθολογική Εταιρεία θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως:
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Τα μέλη της "Επιτροπής Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων" (ΕΑΟΠ)  Μ. 
Δρεττάκη, Θ. Κομηνό, Κ. Παπακωνσταντίνου, Ν. Προμπονά και Γ. Χανδρινό, που πα-
ρείχαν πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις καταγραφές σπανίων ειδών και 
επικαιροποίησαν τον κατάλογο των πουλιών της Ελλάδας που δημοσιεύεται, για 
πρώτη φορά, εδώ. 

Το "Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών" (ΕΚΔΠ) και ιδιαίτερα τον Τ. Ακριώτη, που 
επίσης παρείχαν αδημοσίευτες πληροφορίες από τη Βάση Δεδομένων του ΕΚΔΠ.

Τους Β. Βασιλειάδη, Β. Γκούτνερ, Σ. Καλπάκη, Ε. Κουτσερή, Μ. Μαλακού, Σ. 
Μπουρδάκη, Θ. Ναζηρίδη, Φ. Περγαντή, Ν. Παναγιωτόπουλο, Δ. Παπανδρόπουλο, 
Ι. Ρήγα, Χ. Τόσκο, Δ. Χατζηλάκου, Β. Χατζηρβασάνη, A. Χριστόπουλο, D. Vangeluwe, 
A.J. Crivelli, J. Fric και το "Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου", οι οποίοι παρεί-
χαν εξειδικευμένες πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα, συχνά αδημοσίευτα, 
για τα διάφορα είδη. 

Τους Τ. Ακριώτη, Α. Βλάμη, Ε. Γαληνού, Σ. Ζόγκαρη, Σ. Καζαντζίδη, Λ. Κακαλή, Θ. Κο-
μηνό, Ε. Μακρυγιάννη, Δ. Μπούσμπουρα, Μ. Νοΐδου, Μ. Παναγιωτοπούλου, Κ. Πα-
πακωνσταντίνου, Δ. Πορτόλου, Ν. Προμπονά,  Λ. Σιδηρόπουλο, Θ. Σκαρτσή, Ρ. Τσια-
κίρη και Γ. Τσουγκράκη, οι οποίοι, μαζί με τους συντονιστές του προγράμματος, ανέ-
λαβαν την ευθύνη της συμπλήρωσης των πρωτοκόλλων και δελτίων για όλα τα είδη.

Όλους τους φωτογράφους που προσέφεραν εθελοντικά τις φωτογραφίες τους για 
την έκδοση και δημοσιοποίηση του προγράμματος.
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5. Ειδή ποΥλιων ποΥ Εντασσονται σΕ κατήγορια 
κινδΥνοΥ

Francolinus francolinus (Linnaeus, 1766)
Φραγκολίνος, Black Francolin

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τοπικά Εκλιπόν RE

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: Due to inadequate scientific data, it is not possible to define the 
exact former status and distribution of the Black Francolin in Greece. The spe-
cies, well known to the ancient Greeks (Pollard 1977), has being mentioned by 
a few naturalists, between the 16th and the 19th centuries. The most reliable 
records come from Samos island (Tournefort 1717) and Crete (Belon 
1555). Bree (1859) also mentioned the species as "common" on the islands 
of Samos, Lesvos and Rhodes. In more recent years, Frivaldzsky (1902) report-
ed the species from Crete between the years of 1843-1845, without, however, 
providing any more details. If this information is correct, Black Francolins were 
extinct from Greece more than 160 years ago, the last birds probably surviving 
on Crete and Samos until the early 19th century (Handrinos & Akriotis 1997). 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Λόγω ανεπάρκειας επιστημονικών 
δεδομένων δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα την ακριβή κατανομή του φραγκολίνου 
στην Ελλάδα. Το είδος ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα (Pollard 1977), αλλά έκτο-
τε ελάχιστοι ταξιδιώτες-φυσιοδίφες το κατέγραψαν στην χώρα μας, μεταξύ του 16ου 
και του 19ου αι. Πιο αξιόλογα από τα κείμενα αυτά θεωρούνται οι καταγραφές του 
είδους στη Σάμο (Tournefort 1717) και στην Κρήτη (Belon 1555), ενώ ο Bree (1859) 
αναφέρει ότι το είδος ήταν "κοινό" στη Σάμο, στη Λέσβο και στη Ρόδο. Στο βιβλίο 
του Tournefort, μάλιστα (Τόμος Ι, σ. 311), υπάρχει και χαλκογραφία ενός ενήλικου 
αρσενικού ατόμου, με λεζάντα ότι πρόκειται για "είδος πουλιού που συχνάζει στα 
έλη", ενώ σε υποσημείωση (Τόμος ΙΙ, σ. 111) μας λέει ότι το πουλί αυτό ονομάζε-
ται "ταγηνάρι", ονομασία που προφανώς προέρχεται από τη λέξη "άτταγας", την αρ-
χαιοελληνική δηλ. ονομασία του συγκεκριμένου είδους (Handrinos & Akriotis 1997). 
Το 1902, ο Ούγγρος Frivaldzsky αναφέρει φραγκολίνους στην Κρήτη μεταξύ 1843 
και 1845, χωρίς όμως να δίνει περισσότερα στοιχεία. Εάν αυτές οι πληροφορίες 
είναι σωστές, τότε το είδος έχει εκλείψει από την Ελλάδα εδώ και 160 χρόνια, οι 
τελευταίοι δε πληθυσμοί του πιθανόν να ζούσαν στην Κρήτη και στη Σάμο μέχρι τα 
μέσα του 19ου αι. (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997). 

οικολογία: Είδος με κατακερματισμένη κατανομή, από την Κύπρο και το Ισραήλ μέ-
χρι την Ινδία. Ζει συνήθως σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά στο Νεπάλ φτάνει μέχρι το 
υψόμετρο των 2.000-2.500 μ. Συχνάζει σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, ιδιαίτερα 
όταν αυτές γειτνιάζουν με ξέφωτα, κοιλάδες, μικρά ποτάμια κ.ά. Στην Κύπρο απα-
ντάται σε περιοχές με μακκία βλάστηση κοντά σε ξεροπόταμους αλλά και σε καλλι-
έργειες. Σύμφωνα με τον Tournefort (1717), το είδος σύχναζε στις ελώδεις εκτά-
σεις της Χώρας Σάμου.

Γιώργος Χανδρινός
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Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Νανόχηνα, Lesser White-fronted Goose

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Kινδυνεύον CR [C2a(i,ii), D, E]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU / ευρώπη: Κινδυνεύον ΕΝ 

Summary: The Lesser White-front-
ed Goose is a regular but rare and 
local winter visitor in Greece. The 
species occurs in a few major 
wetlands of Macedonia and Thra-
ce from late October to mid March. 
Historical data show that the spe-
cies was formerly more common 
and with a larger distribution in 
Greece (Handrinos & Goutner 
1990, Handrinos 1991, Handri-
nos & Akriotis 1997). Lesser 
White-fronted Geese wintering in 
Greece belong to the Fennoscan-
dian population: in fact almost all 
the birds of this population winter here. In recent years, the population wintering 
in Greece numbers 45-50 ind. The species frequents inland and coastal wetlands, 
prefers natural and semi-natural open land and is usually in one flock, although 
individuals are often recorded in mixed flocks with White-fronted and Red-breast-
ed Geese. It is mainly threatened by illegal hunting due to its resemblance with 
the White-fronted Goose, a game species. Although there are several policy-based 
conservation actions in place for the species or the sites, there is still crucial 
lack of implementation and enforcement.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η νανόχηνα είναι τακτικός αλλά σπά-
νιος και τοπικός χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα. Φτάνει στη χώρα μας περί τα 
τέλη Οκτωβρίου και μέχρι τα μέσα Μαρτίου διαχειμάζει σε λίγους μεγάλους υγρό-
τοπους της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδιαίτερα δε στο Δέλ-
τα Έβρου και στη Λ. Κερκίνη και, δευτερευόντως, στη Λ. Ισμαρίδα, στις λιμνοθά-
λασσες της Θράκης και στο Δέλτα Νέστου. Παλαιότερα δεδομένα δείχνουν ότι το εί-
δος ήταν πιο κοινό στην Ελλάδα και με ευρύτερη κατανομή από τη σημερινή 
(Handrinos & Goutner 1990, Handrinos 1991, Handrinos & Akriotis 1997). Οι να-
νόχηνες που επισκέπτονται τη χώρα μας ανήκουν στο φιννοσκανδικό υποπληθυσμό, 
που φωλιάζει στην υπο-αρκτική ζώνη της βόρειας Σκανδιναβίας και της χερσονή-
σου Κόλα της Β.Δ. Ρωσίας. Στοιχεία από δακτυλιώσεις που γίνονται στη βόρεια Νορ-
βηγία και από δορυφορική παρακολούθηση υποδεικνύουν ότι το σύνολο (ή σχεδόν) 
του πληθυσμού αυτού διαχειμάζει στην Ελλάδα (Lorentsen et al. 1998, Vangeluwe 
2004, Aarvak & Οien 2006, Μακρυγιάννη και συν. 2008, ΕΚΔΠ βάση δεδομένων).
Ο φιννοσκανδικός πληθυσμός έχει υποστεί δραματική μείωση κατά τη διάρκεια του 
20ου αι. και το 2004 εκτιμήθηκε σε μόλις 20-30 ζευγ. (εκτός από τον άγνωστο α-
ριθμό που φωλιάζει στη χερσόνησο Κόλα της Ρωσίας) (Tolvanen et al. 2004), αν 
και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Αντίστοιχα είναι και τα 
στοιχεία για την Ελλάδα, όπου, μετά τη μείωση κατά τις δεκαετίες '80-'90, φαίνε-
ται να καταγράφεται σήμερα μια σχετικά σταθερή παρουσία 45-50 ατόμων, με κά-
ποιες αυξομειώσεις (Vangeluwe 2005, Μακρυγιάννη και συν. 2008, Αλιβιζάτος και 
συν. υπο προετοιμασία). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Στην Ελλάδα δι-
αχειμάζει το 100% (ή σχεδόν) του φιννοσκανδικού πληθυσμού, δηλ. περίπου 2,5% 
τoυ ευρωπαϊκού (Wetlands International 2006) και περίπου 0,2% του παγκόσμιου 
πληθυσμού του είδους. 
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οικολογία: Στην Ελλάδα το είδος απαντάται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παρά-
κτιους υγρότοπους. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά σε φυσικές ή ημιφυσικές ανοικτές 
εκτάσεις (π.χ. ποολίβαδα, αλμυρόβαλτους, περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις) και 
πολύ σπάνια σε καλλιέργειες, είναι δε αρκετά πιστό στις θέσεις που προτιμά. Σε α-
ντίθεση με άλλες χήνες, οι νανόχηνες επισκέπτονται την Ελλάδα για σχετικά σταθε-
ρή χρονική περίοδο και μάλλον ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρα-
τούν σε βορειότερες περιοχές. Συνήθως σχηματίζουν ενιαίο κοπάδι, αλλά αρκετές 
φορές απαντούν και μεμονωμένα άτομα σε μίξη με κοπάδια από ασπρομέτωπες χή-
νες (Anser albifrons) και κοκκινόχηνες.

απειλές: H σοβαρότερη απειλή για το είδος στην Ελλάδα είναι η λαθροθηρία, λόγω 
της μεγάλης ομοιότητας της νανόχηνας με την ασπρομέτωπη χήνα, της οποίας το 
κυνήγι επιτρέπεται. Η απώλεια και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων θεωρείται επί-
σης σημαντική αλλά δευτερεύουσα απειλή για την επιβίωση των ενηλίκων, αν και η 
σημασία της για τις ιστορικές μειώσεις του 20ού αι. δεν θα πρέπει να υποεκτιμά-
ται (AEWA 2008). Τέλος, η ενόχληση που προξενεί το κυνήγι φαίνεται ότι παίζει ση-
μαντικό ρόλο κατά μήκος της μεταναστευτικής του διαδρομής.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο διαχειμά-
ζων στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 
Υπάρχει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το είδος (Καζαντζίδης & Ναζηρίδης 1999), που 
όμως δεν εφαρμόζεται. Έχουν γίνει και γίνονται προγράμματα για τη διατήρησή του, 
που περιλαμβάνουν παρακολούθηση του πληθυσμού και των απειλών, δράσεις ενη-
μέρωσης-ευαισθητοποίησης, κλπ.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Εφαρμογή της νομοθεσίας και των ήδη θεσμο-
θετημένων μέτρων διατήρησης στην πράξη, εντατική φύλαξη και εφαρμογή του Ε-
θνικού Σχεδίου Δράσης για το είδος. Επέκταση ορισμένων Καταφυγίων Άγριας Ζωής 
και πιθανώς απαγόρευσεις/περιορισμοί του κυνηγιού της ασπρομέτωπης χήνας, σε 
συνδυασμό με αυστηρούς ελέγχους της λαθροθηρίας. Συνέχιση των δράσεων παρα-
κολούθησης και ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και μετά τη λήξη των προγραμμάτων. 
Εξειδικευμένη έρευνα σχετικά με τις τροφικές συνήθειες και τη χρήση ενδιαιτημάτων.

Γιάννης Τσουγκράκης, Μαρία Παναγιωτοπούλου.

Anser anser Linnaeus, 1758 
Σταχτόχηνα, Greylag Goose

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Mειωμένου Κινδύνου LC

Summary: More common and 
widespread in the past, the Grey-
lag Goose is today a very local 
breeding species and a scarce 
winter visitor in Greece. A small 
(12-15 pairs/120-140 ind.) and 
isolated population nests only in 
L. Mikri Prespa, whereas a declin-
ing number of birds winter mainly 
in Thrace and Macedonia. Average 
MWC population (1996-2005) 192 
ind. and maximum counts for 
Greece 7,300 ind. (Evros Delta, 
1965) and 3,000 ind. (L. Ismaris, 
21-1-1974) (Handrinos 1991, Han-
drinos & Akriotis 1997). 
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εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Μέχρι τη δεκαετία του '60 η σταχτό-
χηνα φώλιαζε σε πολλούς υγρότοπους (Δέλτα Έβρου, Λ. Ισμαρίδα, Λ. Κερκίνη, κ.ά.). 
Η κατανομή του πληθυσμού που διαχειμάζει στην Ελλάδα ήταν επίσης πολύ ευρύ-
τερη παλαιότερα, φτάνοντας στις αρχές και τα μέσα του 20ού αι. στην Αιτωλοακαρ-
νανία, την Εύβοια, τη Βοιωτία κ.α. Αντίθετα από τις μάλλον αυξητικές πληθυσμιακές 
τάσεις του είδους στη Δ. Ευρώπη, στην Ελλάδα το είδος σήμερα είναι σπάνιο/τοπι-
κό επιδημητικό και ασυνήθιστος χειμερινός επισκέπτης. Φωλιάζει πλέον μόνο στη 
Λ. Μικρή Πρέσπα (12-15 ζευγ., 120-140 άτομα) (Κουτσερή προσ. επικ.), πληθυ-
σμός που είναι απομονωμένος από τους υπόλοιπους (υπο)πληθυσμούς της ΝΑ Ευ-
ρώπης. Διαχειμάζει στη Θράκη και στη Μακεδονία, σε αριθμούς που εμφανίζουν 
μειωτική τάση σε σχέση με το παρελθόν. Κατά μέσο όρο (1996-2005) καταμετρή-
θηκαν 192 άτομα, ενώ η μέγιστη καταμέτρηση στην Ελλάδα ήταν 7.300 άτομα στο 
Δέλτα Έβρου (1965) και 3.000 άτομα στη Λ. Ισμαρίδα (21-1-1974) (Handrinos 
1991, Handrinos & Akriotis 1997, Αλιβιζάτος και συν., υπο προετοιμασία). Δύο ά-
τομα δακτυλιωμένα στη Λίμνη Νοϊζίντλερ της Αυστρίας βρέθηκαν στη Λ. Κερκίνη 
(Handrinos & Akriotis 1997). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006).

οικολογία: Η μεγαλύτερη σε μέγεθος αγριόχηνα της Δ. Παλαιαρκτικής. Προτιμά υ-
γρότοπους με γλυκό νερό (κυρίως λίμνες, έλη κ.ά. στο εσωτερικό) με υγρολίβαδα, 
καλαμιώνες κ.ά., ενώ το χειμώνα συχνάζει και σε παράκτιους υγρότοπους (δέλτα πο-
ταμών, λιμνοθάλασσες κ.ά.). Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη βιολογία και την 
οικολογία της στην Ελλάδα. Αναφέρεται ότι στις Πρέσπες τρέφεται μερικές φορές 
σε καλλιέργειες φασολιών, ενώ το χειμώνα στη ΒΑ Ελλάδα σε καλλιεργούμενες ε-
κτάσεις με χειμερινά σιτηρά, αν και προτιμά ριζώματα και κονδύλους από θερισμένο 
αραβόσιτο κ.ά. Στο Δέλτα Έβρου αναφέρεται ότι προτιμά τα ριζώματα του Scirpus 
maritimus (Handrinos & Akriotis 1997). 

απειλές: Ο αναπαραγόμενος στη Λ. Μικρή Πρέσπα πληθυσμός είναι μικρός, απο-
μονωμένος και, κατά συνέπεια, ευάλωτος. Το χειμώνα αρκετές σταχτόχηνες σκοτώ-
νονται από κυνηγούς λόγω της ομοιότητάς τους με την ασπρομέτωπη χήνα, της οποί-
ας επιτρέπεται το κυνήγι (π.χ. Δέλτα Έβρου κ.ά.) αλλά και λόγω λαθροθηρίας. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Μη θηρεύσιμο είδος, ο αναπαραγόμενος και ο 
κύριος όγκος του διαχειμάζοντος πληθυσμού βρίσκεται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας και της 
κυνηγετικής δραστηριότητας, επέκταση των Καταφυγίων Άγριας Ζωής όπου αυτό α-
παιτείται, αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία των ενδιαιτημάτων του εί-
δους, αποφυγή ενόχλησης, μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του είδους και μα-
κροχρόνια παρακολούθηση του πληθυσμού του τόσο στην Λ. Πρέσπα όσο και στις 
περιοχές διαχείμασης.

Γιώργος Χανδρινός, Ειρήνη Κουτσερή, Γιώργος Κατσαδωράκης.

Mergus merganser Linnaeus, 1758
Χηνοπρίστης, Goosander

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Goosander is a very rare and local resident in Greece. It was first 
discovered nesting in L. Prespa, Greece, in 1968 (Bauer & Hodge 1970) and to-
day a small resident and isolated population (estimated at 5-10 pairs) (Koutseris 
pers. com.) still breeds in the same site. This population overwinters also in the 
same region (Prespa and L. Kastoria) but a few individuals also winter elsewhere 
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in Greece, almost exclusively in 
Thrace and Macedonia. Maximum 
MWC in Greece 94 ind. (L. Kasto-
ria, 28-1-1989).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Ο χηνοπρίστης είναι πο-
λύ σπάνιο και τοπικό επιδημητικό 
είδος στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δεν 
απαντάται νότια της Μακεδονίας/
Θράκης, παρά μόνο περιστασιακά 
ή ως παραπλανημένος επισκέπτης. 
Καταγράφηκε να φωλιάζει για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1968, 
στη Λ. Μεγάλη Πρέσπα (Bauer & 
Hodge 1970), που έκτοτε φιλοξενεί το μοναδικό στην Ελλάδα αναπαραγόμενο πλη-
θυσμό του είδους. Ο πληθυσμός αυτός εκτιμάται σε 5-10 ζευγ. (Κουτσερή προσ. ε-
πικ.) και φαίνεται πως παραμένει μόνιμα εκεί ή, σε περιπτώσεις ισχυρής παγωνιάς, 
μετακινείται στη Λ. Καστοριάς, όπου έχει καταγραφεί και ο μέγιστος πληθυσμός του 
είδους στην Ελλάδα (94 άτομα, 28-1-1989). Ελάχιστα άτομα διαχειμάζουν, αλλά όχι 
κάθε χρόνο, στη Λ. Κερκίνη, ενώ μεμονωμένα άτομα έχουν επίσης παρατηρηθεί στη 
Λ. Βόλβη, στη Λ. Βιστωνίδα κ.α. (Handrinos & Akriotis 1997, Αλιβιζάτος και συν. υπό 
προετοιμασία).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006).

οικολογία: Μεγαλόσωμη πάπια, που προτιμά σχεδόν αποκλειστικά υγρότοπους γλυ-
κού νερού και ιδίως ολιγοτροφικές-μεσοτροφικές λίμνες. Στη Λ. Μεγάλη Πρέσπα 
φωλιάζει σε βραχώδεις ακτές. Τρέφεται με ψάρια, ασπόνδυλα κ.ά. Διαχειμάζει επί-
σης σε λίμνες γλυκού νερού, ενίοτε σε υφάλμυρους υγρότοπους (π.χ. λιμνοθάλασ-
σες) και πολύ σπάνια σε κλειστές θαλάσσιες περιοχές. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδο-
μένα για τη βιολογία/οικολογία της στην Ελλάδα.

απειλές: Ο αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός φαίνεται μάλλον ασφαλής, αλ-
λά παραμένει πολύ μικρός και απομονωμένος από τους υπόλοιπους των Βαλκανί-
ων. Τα διαχειμάζοντα άτομα αντιμετωπίζουν κινδύνους από λαθροθηρία ή από πνιγ-
μό λόγω (τυχαίας) παγίδευσής τους σε δίχτυα ψαράδων.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και διαχειμάζων στην Ελλάδα πληθυσμός του απαντάται σε περιοχές του 
δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Μελέτη της βιολογίας και της οικολογίας του 
αναπαραγόμενου στη Λ. Μεγάλη Πρέσπα πληθυσμού, ενημέρωση των ψαράδων, έ-
λεγχος της λαθροθηρίας.

Γιώργος Χανδρινός, Ειρήνη Κουτσερή.

Π.Γ.Δ.Μ.
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Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
Φασιανός, Black-necked Pheasant

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2cde, C2a(ii)]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: Black-necked Pheas-
ants, of the nominate subspecies 
P. c. colchicus, were probably intro-
duced into Greece in prehistoric 
times (Pollard, 1977). Up to the 
late 19th century, they were quite 
widespread and even numerous in 
Greece, breeding as far south as 
Sterea Ellada (Akarnania, Attica 
etc) (Handrinos & Akriotis 1997). 
Since then their population has 
undergone a dramatic decline and 
today the species lives in only 
one small area of Thrace (Nestos 
Delta), with a declining population 
currently (2003-2005) estimated at 100-200 adult birds. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο φασιανός, το ονομαστικό υποείδος 
P.c. colchicus, φαίνεται πως εισήχθη στην Ελλάδα στην προϊστορική περίοδο (Pollard 
1977). Μέχρι τα τέλη του 19ου αι. είχε πολύ ευρύτερη γεωγραφική κατανομή στην 
Ελλάδα, που έφτανε νότια μέχρι την Αιτωλοακαρνανία, την Αττική, την Εύβοια κ.ά. 
(Handrinos & Akriotis 1997). Έκτοτε το είδος υπέστη δραματική μείωση και σήμε-
ρα ο μοναδικός του φυσικός πληθυσμός απαντάται μόνο στο Δέλτα Νέστου. Δεν υ-
πάρχουν πλήρεις και αξιόπιστες καταγραφές για το μέγεθος του, αλλά σύμφωνα με 
την πιο πρόσφατη εκτίμηση (2003-2005) ο σημερινός πληθυσμός του, στο Δέλτα 
Νέστου, ανέρχεται σε 100-200 αναπαραγόμενα άτομα (Σώκος & Μπίρτσας 2005). 
Δεν πρέπει να συγχέεται με τους εκτρεφόμενους φασιανούς που απελευθερώνο-
νται κατά εκατοντάδες για θηρευτικούς λόγους και ανήκουν σε αγνώστου γενετικής 
προέλευσης υβριδικές ποικιλίες του υποείδους P. c. torquatus.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: Άγνωστο 

οικολογία: Είδος των πεδινών και ημιπεδινών εκτάσεων, προτιμά κοιλάδες με υδρο-
χαρή βλάστηση, πυκνούρες, φυτοφράχτες κ.ά., ιδιαίτερα σε γειτνίαση με καλλιερ-
γούμενες εκτάσεις, κυρίως με αραβόσιτο. 

απειλές: Απειλείται από αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές (εκμηχάνηση, εντα-
τικοποίηση της γεωργίας, αγροχημικά, αναδασμοί, καταστροφή φυτοφραχτών κλπ), 
κυρίως όμως από τη λαθροθηρία και τον υβριδισμό με τους εκτρεφόμενους για θη-
ρευτικούς λόγους φασιανούς, που απελευθερώνονται ανεξέλεγκτα ακόμη και σε α-
κατάλληλους για το είδος βιοτόπους. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Μη θηρεύσιμο είδος, ολόκληρος ο πληθυσμός 
του απαντάται εντός των ορίων της περιοχής ΖΕΠ/Natura 2000 "Δέλτα Νέστου". 
Ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων αναπαράγεται στο εκτροφείο θηραμάτων της Δα-
σικής Υπηρεσίας στη Χρυσούπολη, αν και η γενετική καθαρότητα των πουλιών αυ-
τών δεν είναι απολύτως εξακριβωμένη.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Ουσιαστική διαχείριση και προστασία της ΖΕΠ 
"Δέλτα Νέστου", αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας και του υβριδισμού, εκπόνη-
ση ειδικής μελέτης για τη διατήρηση και αναπαραγωγή ατόμων σε αιχμαλωσία, με 
στόχο το μελλοντικό αναπληθυσμό καταλλήλων για το είδος περιοχών.

Γιώργος Χανδρινός
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Τουρκία
Π.Γ.Δ.Μ.
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Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
Χαλκόκοτα, Glossy Ibis

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2ac] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Glossy Ibis is a 
rare and local summer visitor and 
fairly widespread passage migrant 
in Greece. The species was first 
discovered breeding in Greece in 
1960 and has nested ever since 
in some of the large wetlands of 
Northern Greece: in 1971-1973 
there were 6 colonies totaling 
1,100-1,500 pairs, but during the 
last years the breeding population 
has almost collapsed (Handrinos 
& Akriotis 1997). Today (2003- 
2007), there are 5 colonies, in 
Central Macedonia and Epirus, 
numbering a total of 95-115 pairs (Kazantzidis unpubl. data). It is more wide-
spread during spring passage but numbers seem to be also declining, most prob-
ably due to habitat degradation, disturbance etc.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η χαλκόκοτα είναι σπάνιος και τοπι-
κός καλοκαιρινός επισκέπτης με ευρύτερη κατανομή κατά τη μετανάστευση. Βρέ-
θηκε να φωλιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1960, μέχρι δε το 1973 υπήρ-
χαν στη χώρα μας 6 αποικίες με συνολικό πληθυσμό 1.100-1.500 ζευγ. (Handrinos 
& Akriotis 1997). Έκτοτε το είδος υπέστη δραματική μείωση, o πληθυσμός του δε 
φαίνεται ότι έφθασε το κατώτατο σημείο του τη δεκαετία του 1990, όταν μάλιστα 
σταμάτησε να φωλιάζει σε ορισμένες περιοχές (π.χ. Δέλτα Αξιού). Ο πληθυσμός της 
χαλκόκοτας άρχισε να αυξάνει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εμφα-
νίστηκε σε αποικίες από όπου είχε χαθεί κατά τη δεκαετία του 1990, αλλά και σε 
κάποιες νέες αποικίες (εκβολές Γαλλικού) (Handrinos & Akriotis 1997, Καζαντζίδης 
αδημ. δεδομένα). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταγραφή (2003), βρέθηκε να 
αναπαράγεται σε 5 αποικίες, στον Αμβρακικό Κόλπο (βάλτος Ροδιάς), στις εκβολές 
Καλαμά, στο Δέλτα Αξιού, στις εκβολές Γαλλικού και στη Λ. Κερκίνη, με συνολικό 
πληθυσμό 95-115 ζευγ. (Υφαντής & Καζαντζίδης 2004, Καζαντζίδης αδημ. δεδομέ-
να). Το μεγαλύτερο μέρος του αναπαραγόμενου πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται 
στο βάλτο Ροδιάς του Αμβρακικού Κόλπου (50-60 ζευγ.), ενώ σε νησίδα στο Δέλτα 
Καλαμά, όπου φωλιάζει σε φρύγανα μαζί με λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), το 
2003 καταμετρήθηκαν 22 ζευγ. Στο Δέλτα Αξιού ο αναπαραγόμενος πληθυσμός, 
που παρουσιάζει μεγάλες αυξομειώσεις, κυμαίνεται (2003-2008) σε 5-15 ζευγ. 
Στην αποικία του Γαλλικού το 2007 φώλιασαν 13 ζευγ., ενώ στη Λ. Κερκίνη φωλιά-
ζουν μέχρι πέντε ζευγ. (2003) (Υφαντής & Καζαντζίδης 2004, Καζαντζίδης αδημ. 
δεδομένα). Έχει ευρύτερη κατανομή κατά τις μεταναστευτικές περιόδους, ιδιαίτε-
ρα την άνοιξη, περίοδο κατά την οποία ομάδες 50-100 ατόμων απαντώνται σε πα-
ράκτιους κυρίως υγρότοπους, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Τα 
τελευταία 4-5 χρόνια πάντως παρατηρείται σαφής μείωση του μετακινούμενου πλη-
θυσμού, με καταγραφή όλο και μικρότερων ομάδων. 3 άτομα δακτυλιωμένα στην 
Ουκρανία (2) και στην Ουγγαρία βρέθηκαν στον Αξιό, στη Λ. Βιστωνίδα και στα Μάλ-
λια Ηρακλείου (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Το 0,5%-0,6% 
του ευρωπαϊκού (Wetlands International 2006). 
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οικολογία: Η χαλκόκοτα ζει κυρίως σε υγρότοπους γλυκών νερών και σε δέλτα πο-
ταμών (σπανιότερα σε παράκτιες περιοχές). Φωλιάζει σε παραλίμνια ή παραποτά-
μια δάση με αρμυρίκια, ιτιές και σκλήθρα, αλλά και σε θάμνους, σπανιότερα δε σε 
εκτεταμένους καλαμιώνες. Σχηματίζει μικτές αποικίες με άλλα είδη ερωδιών, κορ-
μοράνους και χουλιαρομύτες. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα, που ψάχνει σε αβα-
θείς βάλτους γλυκών νερών και υγρολίβαδα, αλλά και σε ορυζώνες όταν αυτοί εί-
ναι διαθέσιμοι. 

απειλές: Η ρύπανση των νερών και η καταστροφή και υποβάθμιση των υγρότοπων 
(ιδιαίτερα δε των υγρολίβαδων και των ρηχών υγρότοπων γλυκού νερού) είναι από 
τις κύριες απειλές του είδους στην Ελλάδα. Η αύξηση του αριθμού των κορμορά-
νων σε ορισμένες περιοχές (Λ. Κερκίνη, Δέλτα Αξιού) είναι πιθανόν να αποτελεί 
πρόσθετη απειλή για το είδος, δεδομένου ότι τα δύο είδη χρησιμοποιούν παρόμοιο 
χώρο για την τοποθέτηση της φωλιάς τους. Έχουν επίσης καταγραφεί και περιστα-
τικά λαθροθηρίας κατά τη μετανάστευση, που πάντως τείνουν να εκλείψουν. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και μικρό ποσοστό του διερχόμενου από την Ελλάδα πληθυσμού απαντά-
ται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων και ιδιαίτερα αυτών 
όπου η χαλκόκοτα αναπαράγεται από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, αλλά και προ-
στασία των περιοχών τροφοληψίας (υγρολίβαδα, ρηχοί υγρότοποι γλυκού νερού κ.ά.). 
Προώθηση μέτρων για περιορισμό της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμά-
των στις καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακά των υγρότοπων. Διερεύνηση του 
ανταγωνισμού του είδους με τον κορμοράνο ως προς τις θέσεις φωλεοποίησης.

Σάββας Καζαντζίδης.

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 
Τσίφτης, Black Kite 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU 

Summary: The Black Kite is a 
rare and local resident, a scarce 
winter visitor and a passage mi-
grant in Greece. Although appar-
ently never common in the past, 
the species had a much wider 
distribution and larger breeding 
population. Following a marked 
decline over the last 3-4 decades, 
Black Kites now have a patchy 
distribution nesting in only a few 
areas of Thrace, Macedonia, West-
ern Thessaly and probably Epirus 
(Handrinos & Akriotis 1997). The 
current breeding population is es-
timated at 20-30 pairs and is still declining (BirdLife International 2004). A small 
population also winters regularly in Greece, mainly in the larger wetlands of the 
north, particularly in Evros Delta (with c. 30-40 ind. every winter), L. Kerkini etc. 
They also occur during (mainly autumn) passage, when small flocks or individual 
birds move south over the Peloponnese, Crete etc. (Handrinos & Akriotis 1997). 
It is threatened mainly by the degradation of the lowland forests and wetlands, 
illegal shooting, poison baits and pesticides. 

Αλβανία

Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία
Π.Γ.Δ.Μ.



246

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Αν και ο τσίφτης μάλλον δεν ήταν πο-
τέ κοινό είδος στην Ελλάδα, είχε παλαιότερα ευρεία κατανομή και μεγαλύτερο πλη-
θυσμό από το σημερινό. Τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες ο πληθυσμός του μειώθηκε 
σημαντικά και σήμερα πλέον φωλιάζει σε λίγες μόνο θέσεις στη Θράκη, στη Μακε-
δονία, στη δυτική Θεσσαλία και μάλλον στην Ήπειρο. Ο αναπαραγόμενος στην Ελ-
λάδα πληθυσμός υπολογίζεται σε 20-30 ζευγ., με σαφείς τάσεις περαιτέρω μείω-
σης (Handrinos & Akriotis 1997, BirdLife International 2004). Το είδος είναι επί-
σης χειμερινός επισκέπτης στη χώρα μας, κυρίως στους μεγάλους υγρότοπους της 
βόρειας Ελλάδας, όπως π.χ. το Δέλτα Έβρου (30-40 άτομα κάθε χειμώνα), τη Λ. 
Κερκίνη κ.α. Πιο διαδεδομένο κατά τη (φθινοπωρινή κυρίως) μετανάστευση, οπότε 
μικρά σμήνη ή μεμονωμένα άτομα απαντώνται νότια στη Ν.Δ. Πελοπόννησο, στην 
Κρήτη κ.α. (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997). Τρία άτομα δακτυλιωμέ-
να στη Γερμανία βρέθηκαν στη Λακωνία, στα Κύθηρα και στον Πύργο Ηλείας (Ακρι-
ώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Απαντάται κυρίως σε πεδινές και ημιπεδινές περιοχές με αραιά δάση, 
φυτοφράχτες κλπ, ιδιαίτερα δε σε κοιλάδες ποταμών με παραποτάμια βλάστηση. Φω-
λιάζει σε δένδρα. Συχνά αναζητά την τροφή του σε καλλιέργειες και σκουπιδότοπους. 
Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία σπονδυλοζώων, μεγάλα έντομα και, σε μεγάλο βαθμό, 
ψοφίμια και σκουπίδια (Μπόμπολα 2004, Αλιβιζάτος αδημ. δεδομένα, Αλιβιζάτος & 
Γκούτνερ αδημ. δεδομένα). 

απειλές: Δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές οι αιτίες της σαφούς μείωσης των 
πληθυσμών του τσίφτη και των αρνητικών τους τάσεων στην Ελλάδα. Φαίνεται πά-
ντως ότι το είδος απειλείται κυρίως από την υποβάθμιση των πεδινών δασών και υ-
γρότοπων και, σε άγνωστο βαθμό, από τη λαθροθηρία, τα δηλητηριασμένα δολώμα-
τα, τα τοξικά υπολείμματα σε σκουπιδότοπους, όπου συχνά τρέφεται, τα φυτοφάρ-
μακα και τη μείωση της τροφής του. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μέρος 
του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000. Τοπικά ωφελείται ως ένα βαθμό και από τις ταΐστρες για αρπα-
κτικά πουλιά, όπως αυτή στο Ε.Π. Δαδιάς ή στα Μετέωρα. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται συστηματική απογραφή του αναπα-
ραγόμενου πληθυσμού, διερεύνηση των απειλών που αντιμετωπίζει, καλύτερη δια-
χείριση και προστασία των ΖΕΠ όπου απαντάται το είδος, καθώς και ενημέρωση 
του κοινού. Τοπικά τουλάχιστον θα πρέπει να διερευνηθεί και η παροχή συμπληρω-
ματικής τροφής (ταΐστρες). 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός.

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 
Θαλασσαετός, White-tailed Eagle 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The White-tailed Eagle is a rare and local resident and winter visitor in 
Greece. The species was once widespread and, locally, common in all suitable 
areas. For example, until the early '60s there were c.10 pairs in the Evros Delta 
alone. Today, White-tailed Eagles nest only in a few localities in Thrace and Mac-
edonia, with a total population of 8-10 pairs which is considered stable (BirdLife 
International 2004), although breeding success seems to be very low. Northern 
Greek wetlands, particularly the Evros Delta, also host a regular wintering popu-
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lation, with a national average 
population of 8-10 birds. Now it is 
very rare in southern Greece and 
the islands, with extremely few 
records (Lesvos, Crete etc), ap-
parently from stragglers off the 
Turkish coast (Handrinos & Akri-
otis 1997). It is mainly threatened 
by the degradation of wetlands 
and lowland forests, poisoned 
baits, illegal shooting, lead poi-
soning and disturbance. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Ο θαλασσαετός είχε πα-
λαιότερα ευρεία κατανομή και φώλιαζε σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλά-
δας, ίσως δε και σε ορισμένα νησιά: Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '60 υπήρχαν 
π.χ. 10-12 ζευγ. μόνο στο Δέλτα Έβρου (Handrinos & Akriotis 1997). Σήμερα το 
είδος φωλιάζει μόνο σε λίγους μεγάλους υγρότοπους της Θράκης, καθώς και της 
Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ο δε πληθυσμός του είναι 8-10 ζευγ. και θε-
ωρείται σταθερός (BirdLife International 2004), αν και η αναπαραγωγική του επι-
τυχία φαίνεται να είναι χαμηλή. Στους μεγάλους υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας, 
ιδιαίτερα στο Δέλτα Έβρου, διαχειμάζει τακτικά ένας πληθυσμός θαλασσαετών από 
νεαρά και ανώριμα κυρίως πουλιά με μέσο όρο τα 8-10 άτομα ετησίως. Πολύ σπά-
νιο είδος στη νότια Ελλάδα και στα νησιά, με ελάχιστες μέχρι τώρα καταγραφές (Λέ-
σβος, Κρήτη κ.α.), ίσως από άτομα που μετακινούνται κατά μήκος των μικρασιατι-
κών ακτών (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, Helander & Stjernberg 
2002, Τσουγκράκης προσ. επικ.). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού. 

οικολογία: Στην Ελλάδα το είδος απαντάται σε μεγάλους υγρότοπους (δέλτα ποτα-
μών, λιμνοθάλασσες, λίμνες) και φωλιάζει σε μεγάλα δένδρα, σε παραποτάμια και 
άλλα πεδινά δάση. Τρέφεται κυρίως με ψάρια και υδρόβια πουλιά, συχνά τραυματι-
σμένα από κυνηγούς, αλλά επίσης και με θηλαστικά, ψοφίμια κλπ. Οι γνώσεις μας 
πάντως για τη βιολογία και την  οικολογία του είδους, ιδιαίτερα κατά την αναπαρα-
γωγική περίοδο, είναι ακόμη ελάχιστες. 

απειλές: Απειλείται κυρίως από την υποβάθμιση των υγρότοπων και πεδινών δασών 
καθώς και από τη λαθροθηρία, τα δηλητηριασμένα δολώματα, τη μολυβδίαση από 
τα σκάγια και, ίσως, τη δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα κ.ά. Είναι είδος ιδιαίτερα 
ευαίσθητο στις ενοχλήσεις κατά την περίοδο του φωλιάσματος, περίοδο κατά την 
οποία πιθανόν αντιμετωπίζει και προβλήματα έλλειψης τροφής, φαινόμενο που εξη-
γεί και τη χαμηλή αναπαραγωγική επιτυχία του είδους στην Ελλάδα.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο α-
ναπαραγόμενος και διαχειμάζων στην Ελλάδα πληθυσμός του απαντάται σε περιο-
χές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. Τοπικά, όπως στο Ε.Π. Δαδιάς, ωφελείται και 
από την ταΐστρα για τους γύπες. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται αυστηρή προστασία όλων των ζευ-
γαριών και των θέσεων φωλιάσματος, καθώς και των περιοχών διαχείμασης και 
τροφοληψίας του είδους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λαθροθηρία και τη χρήση σκα-
γιών μολύβδου στους υγρότοπους. Χρειάζεται επίσης διερεύνηση των απειλών που 
αντιμετωπίζει το είδος, όπως η επίδραση των βαρέων μετάλλων, καθώς και μελέτη 
της αναπαραγωγικής του βιολογίας και οικολογίας. Θα πρέπει επίσης να διερευνη-
θεί και η παροχή συμπληρωματικής τροφής (ταΐστρες), τουλάχιστον σε κάποια ζευ-
γάρια, κατά τη θερινή περίοδο. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός, Ιωάννης Τσουγκράκης, Σταύρος Ξηρουχάκης
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Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Γυπαετός, Bearded Vulture

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR                        
                                        [A2ac+3ac, C1+2a(i,ii), D]

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: Until the mid of the 
20th century, the Bearded Vulture 
was widely distributed all over the 
Greek mainland and on a few of 
the larger Aegean islands. Since 
the early '60s the species has 
undergone a dramatic decline and 
is today the most rare vulture 
species in Greece (Handrinos & 
Akriotis 1997). At present, Beard-
ed Vultures are extinct from the 
mainland and the only breeding 
population occurs in Crete, num-
bering 4-6 territorial pairs or an es-
timated 30 ind. (BirdLife Interna-
tional, 2004 Xirouchakis & Tsiakiris 2008). As elsewhere in Europe, the decline is 
due to the use of poisoned baits, direct persecution by man, disturbance at nest-
ing areas and degradation of its foraging habitat, mainly through land use changes 
and the abandonment of traditional free grazing practices on many mountains. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο γυπαετός αποτελεί το σπανιότερο 
είδος γύπα στην Ελλάδα και, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, διατηρεί επικράτειες και 
δεν σχηματίζει αποικίες. Στο παρελθόν ο γυπαετός ήταν κοινό είδος με ευρεία κα-
τανομή και τη δεκαετία του '70 εξαπλωνόταν σε όλους τους ορεινούς όγκους της 
ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, με πληθυσμό που είχε εκτιμηθεί σε 25 ζευγ. 
(Handrinos 1985). Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε η πρώτη πλη-
θυσμιακή μείωση (12-18 ζευγ.), η οποία συνέπεσε χρονικά με την επανεμφάνιση 
του λύκου (Canis lupus) σε αρκετά βουνά της Στερεάς και της Θεσσαλίας και την 
παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για την καταπολέμησή του (Tucker 
& Heath 1994, Handrinos & Akriotis 1997, Sakoulis 2000). Η πτωτική αυτή τά-
ση συνεχίστηκε όλη τη δεκαετία του 1990, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός του γυπαε-
τού να μειωθεί κατά 84% και η κατανομή του κατά 75%. Στα μέσα της δεκαετίας του 
1990 είχαν απομείνει 4 ζευγ. στην Κρήτη και ένα μεμονωμένο άτομο στο ορεινό 
τόξο της Αριδαίας (Τζένα-Πίνοβο) στη δυτική Μακεδονία (Xirouchakis et al. 2001). 
Σήμερα ο γυπαετός απαντάται μόνο στην Κρήτη, με 4-6 ζευγ., που αποτελούν και 
το μοναδικό αναπαραγωγικό πληθυσμό της νοτιοανατολικής Ευρώπης, πλην Τουρκί-
ας (BirdLife International 2004, Xirouchakis & Tsiakiris 2008). Ο συνολικός του 
πληθυσμός στην Κρήτη δεν ξεπερνά τα 30 άτομα, εκ των οποίων περίπου το 1/3 
είναι ανώριμα (Xirouchakis & Tsiakiris 2008). Ένα βασικό χαρακτηριστικό του πλη-
θυσμού αυτού είναι ο μεγάλος αριθμός επικρατειών με μοναχικά ώριμα άτομα 
(61%), καθώς και η πρώιμη αναπαραγωγή υπο-ώριμων ατόμων, δείγματα και τα δύο 
έλλειψης ενηλίκων, λόγω υψηλής θνησιμότητας (Xirouchakis & Grivas 2002). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Ορεσίβιο είδος, απαντάται σε κοιλάδες το χειμώνα και στην αλπική ζώ-
νη πάνω από το δασοόριο το καλοκαίρι. Παρατηρείται συνήθως κοντά σε βράχια ή 
απότομες ορθοπλαγιές, τόσο στην ενδοχώρα όσο και σε παράκτιες περιοχές και σε 
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υψόμετρο 400-2.500 μ. (Xirouchakis & Andritsou 2003). Τρέφεται με κόκαλα νε-
κρών ζώων μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οποία αναζητά σε μεγάλες επικράτει-
ες (350 τ.χλμ, Xirouchakis & Giannatos 1997), ενώ χρησιμοποιεί απότομες σάρες 
για το σπάσιμο τους. Συχνά οι γυπαετοί, και ειδικά τα νεαρά άτομα, παρακολουθούν 
άλλα πτωματοφάγα είδη (σαρκοφάγα θηλαστικά, όρνια, κορακοειδή) για τον εντοπι-
σμό της τροφής (Xirouchakis et al. 2003, Ξηρουχάκης αδημ. δεδομένα). Ο γυπαε-
τός εξαρτάται αποκλειστικά από τη νομαδική κτηνοτροφία και στην Κρήτη οι μικρές 
ομάδες αιγοπροβάτων που ζουν σε ημιάγρια κατάσταση σε όλους τους ορεινούς ό-
γκους του νησιού αποτελούν σημαντική πηγή τροφής του (Xirouchakis et al. 2001). 
Φωλιάζει σε χαμηλό σχετικά υψόμετρο για το είδος (750 μ.), αποτέλεσμα της εξάρ-
τησής του από τα μεταφερόμενα κοπάδια, αποφεύγοντας συστηματικά τις βόρειες 
εκθέσεις (Xirouchakis & Nikolakakis 2002). Σε κάθε επικράτεια το ζευγάρι χτίζει 
σε μικρές σπηλιές 1-2 φωλιές (μέγιστο=7), τις οποίες χρησιμοποιεί εναλλακτικά 
(Xirouchakis 2003, Ξηρουχάκης αδημ. δεδομένα). Στην Κρήτη έχει καταγραφεί η 
χαμηλότερη ενεργή φωλιά (300 μ.) και η πρωιμότερη ωοτοκία του είδους (10 Ο-
κτωβρίου) παγκοσμίως (Grivas et al. 2008). Ο γυπαετός γεννά 1-2 αβγά από τα μέσα 
Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου και η επώαση διαρκεί 53-55 ημέρες (Xirouchakis 
2003, Grivas et al. 2008). Ο μοναδικός νεοσσός που επιζεί εγκαταλείπει τη φωλιά 
μετά από 120-130 ημέρες και παραμένει στη γενέθλια επικράτεια για 3-5 μήνες ε-
πιπλέον (Xirouchakis et al. 2006). Η παραγωγικότητα του είδους είναι αρκετά χα-
μηλή (0,25-0,60 νεοσσοί/επικράτεια/έτος), ενώ η συντριπτική πλειονότητα των νε-
αρών που πτερώνεται κάθε χρόνο (2-3) προέρχεται από δύο επικράτειες: της δυτικής 
Κρήτης και του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων (Xirouchakis et al. 2006, Xirouchakis 
& Tsiakiris 2008).

απειλές: Στην ηπειρωτική Ελλάδα η κύρια απειλή για το είδος είναι η χρήση δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων θηλαστικών, η οποία ήταν και 
η βασική αιτία εξαφάνισής του από την ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κρήτη η λαθροθη-
ρία αποτελεί κύρια πηγή θνησιμότητας και τοπικά η χρήση δολωμάτων, που στοχεύ-
ει στην εξολόθρευση κορακιών και αδέσποτων σκύλων. Η ενδογαμία λόγω του μικρού 
μεγέθους του πληθυσμού αποτελεί δυνητικά ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο ό-
μως δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Άλλες απειλές είναι η όχληση στις θέσεις φωλιά-
σματος, η οποία επιτείνεται με την ανεξέλεγκτη διάνοιξη αγροτικών δρόμων, και η 
υποβάθμιση του βιοτόπου φωλιάσματος και τροφοληψίας, λόγω της ανερχόμενης 
τουριστικής και οικιστικής πίεσης σε πολλές ορεινές περιοχές. Επίσης, η πιθανή έλ-
λειψη τροφής την περίοδο της εκκόλαψης του νεοσσού, όταν αυτός δεν μπορεί να 
τραφεί με κόκαλα, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο του αναπαραγωγικού κύκλου.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ενώ όλες οι περιοχές 
αναπαραγωγής του στην Κρήτη ανήκουν στο δίκτυο ΖΕΠ/Natura 2000. Ο πληθυ-
σμός αυτός παρακολουθείται σταθερά και ενισχύεται με τεχνητή τροφοδοσία σε 7 
ανοιχτές ταΐστρες, όπου εναποτίθενται κατά μέσο όρο 6 τόνοι τροφής ετησίως. Την 
τελευταία δεκαετία ο γυπαετός αποτελεί βασικό αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης και προβολής του νησιού.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση και 
φύλαξη όλων των περιοχών φωλιάσματος, προγράμματα ενημέρωσης του κοινού, 
οργανωμένο δίκτυο ταϊστρών που θα λειτουργούν εκ περιτροπής και η ένταξή τους 
σε μέτρα διατήρησης και τόνωσης της νομαδικής κτηνοτροφίας, μελέτη της γενετι-
κής δομής και ποικιλομορφίας του πληθυσμού και μελέτη συγκεκριμένων σταδίων 
του κύκλου ζωής του (π.χ. εγκατάσταση νεαρών μετά τη γενέθλια διασπορά). Στην 
ηπειρωτική Ελλάδα θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής 
για την επανεγκατάσταση του είδους, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη λει-
τουργία ταϊστρών σε Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο και Θεσσαλία, την αποτελεσματική δι-
αχείριση των ΖΕΠ όπου απαντάται ο γυπαετός και κυρίως αυστηρό έλεγχο για την 
εξάλειψη της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Σταύρος Ξηρουχάκης 



250

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
Ασπροπάρης, Egyptian Vulture

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2ac, C1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN 

Summary: The Egyptian Vulture 
used to be a widespread and com-
mon summer breeding visitor all 
over the mainland and some is-
lands but, following a continuous 
strong decline, is today a rare and 
local species, with a patchy distri-
bution mainly in Thrace, Thessaly 
and Epirus and scattered individ-
ual pairs elsewhere (Handrinos & 
Akriotis 1997). Its current breed-
ing population is estimated at 30- 
50 pairs, with negative trends. 
During passage, particularly in 
autumn, a few individuals may be 
seen moving across the south (Peloponnese, Crete etc). As is the case with the 
other vulture species also, the use of poisoned baits is the main cause for the 
decline of the species in the last four or five decades. Land use changes in tra-
ditional grazing practices in hilly and mountainous areas, in combination with re-
cent improvements in disposal of rubbish, carrion, animal remains etc in agricul-
tural areas, have caused additional problems to the decreasing population, while 
limiting factors in the winter range and possible chemical contamination require 
further investigation.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρό-
νια ο ασπροπάρης ήταν κοινό και ευρύτατα διαδεδομένο είδος σε όλες τις πεδινές 
και ημιορεινές περιοχές της χώρας. Τα τελευταία 30-40 χρόνια όμως το είδος εμφα-
νίζει σαφή και συνεχιζόμενη πληθυσμιακή μείωση. Η πρώτη εκτίμηση (τη δεκαετία 
του '80) υπολόγιζε τον αναπαραγόμενο στην Ελλάδα πληθυσμό σε 200-250 ζευγ. 
με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στα Μετέωρα (Handrinos & Akriotis 1997). Την πε-
ρίοδο 1994-2003 εκτιμήθηκε ότι υπήρχαν ακόμη 100-140 ζευγ., ενώ σήμερα ο 
συνολικός πληθυσμός δεν ξεπερνά τα 30-50 ζευγ., τα μισά εκ των οποίων απαντώ-
νται στον Ν. Έβρου. Το είδος φωλιάζει επίσης στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, ενώ 
ελάχιστα, μεμονωμένα ζευγάρια παρατηρούνται σε άλλες περιοχές. Γενικά, υπάρ-
χουν ιδιαίτερες δυσκολίες στον εντοπισμό των επικρατειών και στην παρακολούθη-
ση του πληθυσμού του ασπροπάρη λόγω των χαμηλών πλέον πυκνοτήτων και της 
συμπεριφοράς του είδους. Kατά τη μετανάστευση, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, μεμο-
νωμένοι ασπροπάρηδες μετακινούνται προς το νότο πάνω από την Πελοπόννησο, 
την Κρήτη κ.ά. (Handrinos & Akriotis 1997). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Ο ασπροπάρης φωλιάζει μοναχικά σε πυκνότητες που ορίζονται από τις 
τοπικές συνθήκες τροφικής διαθεσιμότητας και καταλλήλων θέσεων φωλεοποίησης 
(βράχια). Σε τέτοιες ιδανικές περιπτώσεις το είδος σχηματίζει χαλαρές αποικίες, ό-
πως παλαιότερα στα Μετέωρα. Κοινωνικός γύπας στους χώρους τροφοληψίας, τρέ-
φεται σε μεγάλο ποσοστό με ψοφίμια και κάθε άλλο κατάλοιπο οργανικής προέλευ-
σης, ακόμη και περιττώματα θηλαστικών, ενώ η δίαιτά του συμπληρώνεται με μικρά 
σπονδυλόζωα (κυρίως χελώνες). Φτάνει στους χώρους αναπαραγωγής περί τα τέλη 
Μαρτίου και ξεκινά την επώαση των αβγών του (1-2, πολύ σπάνια 3) περί τα τέλη 
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Απριλίου. Οι νεοσσοί εκκολάπτονται τον Ιούνιο αλλά παραμένουν στη φωλιά ως τις 
αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για την αναπαραγωγική επι-
τυχία του είδους στην Ελλάδα, εκτιμάται όμως ότι είναι πολύ χαμηλή. Περί τα μέσα 
Σεπτεμβρίου ο κύριος όγκος του πληθυσμού αναχωρεί για την κεντρική Αφρική, μέ-
σω του Βοσπόρου. 

απειλές: Σημαντικότερη απειλή για το είδος είναι η δευτερογενής δηλητηρίαση που 
προκαλείται από την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων κυρίως από 
κτηνοτρόφους. Επίσης οι αλλαγές χρήσεων γης και κυρίως η μείωση της εκτατικής 
κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αυστηρές κτηνιατρικές διατάξεις υ-
γιεινής, περιορίζουν άμεσα τη διαθεσιμότητα τροφής, αφού ο ασπροπάρης τοπικά 
εξαρτιόταν από τις διάσπαρτες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και, τελευταία σε με-
γάλο βαθμό, από τις ανοιχτές χωματερές, ειδικά όπου υπήρχε τακτική απόθεση νε-
κρών ζώων και υπολειμμάτων σφαγείων. Τέλος, περιστατικά λαθροθηρίας καθώς 
και η ενόχληση στους χώρους αναπαραγωγής (π.χ. αναρρίχηση, φωταγώγηση βρά-
χων), επηρεάζουν πολύ αρνητικά τον ήδη κρίσιμα μικρό αναπαραγωγικό πληθυσμό 
της χώρας μας. Άγνωστοι παραμένουν τυχόν άλλοι αρνητικοί για το είδος παράγο-
ντες, τόσο κατά τη μετανάστευση του όσο και στην Αφρική, όπου διαχειμάζει, ενώ 
δεδομένα από άλλες χώρες αποδεικνύουν επικίνδυνα μεγάλη συσσώρευση χημι-
κών ουσιών σε νεοσσούς.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο α-
ναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000. Ο πληθυσμός του Έβρου υποστηρίζεται από την ταΐστρα στο Ε.Π. Δαδιάς. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Άμεση προτεραιότητα αποτελεί ο αυστηρός έ-
λεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και η συστηματική πα-
ροχή συμπληρωματικής τροφής (ταΐστρες) εκεί όπου το είδος χρησιμοποιούσε στο 
παρελθόν ανοιχτές χωματερές, όπως επίσης και κοντά σε κάθε απομονωμένη επι-
κράτεια. Κάθε ΜΠΕ έργων που χωροθετούνται κοντά ή εντός των επικρατειών του 
είδους (π.χ. διάνοιξη δρόμων, χωροθέτηση αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων, ε-
γκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης) θα πρέπει να λαμβάνει απαραίτητα μέριμνα 
για την απόλυτη προστασία του χώρου φωλεοποίησης και της περιοχής τροφοληψί-
ας του ασπροπάρη. Ακόμη, είναι επιτακτική η πλήρης έρευνα για τον εντοπισμό ό-
λων των επικρατειών, καθώς και η επισταμένη έρευνα της ιδιαίτερης βιολογίας του 
(δίαιτα, αναπαραγωγή, περιοριστικοί παράγοντες) καθώς και η διερεύνηση τυχόν ά-
γνωστων ακόμη απειλών (π.χ. αντιβιοτικά, χημικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα 
κτλ). Είναι τέλος απαραίτητη η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα των κτηνοτρό-
φων, κυνηγών και αγροτών. 

Λαυρέντης Σιδηρόπουλος, Ρήγας Τσιακίρης.

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 
Λιβαδόκιρκος, Montagu's Harrier 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [D] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: Montagu's Harrier is a rare summer visitor, but also a fairly common 
and widespread passage migrant in Greece. The first nesting in Greece was con-
firmed in the early '80s and since then more breeding pairs were found, so far 
only in western Macedonia and, most probably, in the northern part of Evros 
(Handrinos & Akriotis 1997). The current population breeding in Greece is esti-
mated at 20-30 pairs and is probably stable (BirdLife International 2004). The 
species is more common during migration, although it is more often seen in 
spring than in autumn, with a peak in mid and late April (Handrinos & Akriotis 
1997). Montagu's Harriers nest on the ground in cereal fields and so they are 
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threatened by the destruction of 
their nests by modern agricultural 
practices, agricultural intensifica-
tion, pesticides and illegal shoot-
ing, particularly during migration.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Στην Ελλάδα το πρώτο 
φώλιασμα του λιβαδόκιρκου κατα-
γράφηκε στις αρχές του '80 (Λ. 
Χειμαδίτιδα). Έκτοτε βρέθηκαν και 
άλλες φωλιές, μόνον όμως σε πε-
ριοχές της Φλώρινας, Καστοριάς, 
Κοζάνης και Κιλκίς (αλλά πιθανώς 
και στο βόρειο τμήμα του Ν. Έβρου, 
κοντά στην Ορεστιάδα) (Handrinos & Akriotis 1997). Ο συνολικός του πληθυσμός 
υπολογίζεται σε 20-30 ζευγ. και θεωρείται σταθερός, αν και απομονωμένος. Το εί-
δος είναι πολύ πιο κοινό κατά τη μετανάστευση, κυρίως όμως την άνοιξη, με αιχμή 
τα μέσα/τέλη Απριλίου (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, Μπούσμπου-
ρας 2002, 2003, Μπούσμπουρας & Μπουρδάκης 1999, Μπούσμπουρας και συν. 
2008, Μπούσμπουρας αδημ. δεδομένα., Μπούσμπουρας & Γεωργιάδης αδημ. δε-
δομένα). Ένα άτομο δακτυλιωμένο στην Εσθονία βρέθηκε στη Λακωνία (Ακριώτης 
& Χανδρινός 2004 ).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού. 

οικολογία: Φωλιάζει στο έδαφος σε αγρούς κυρίως δημητριακών, υπάρχουν όμως 
ενδείξεις ότι μπορεί να φωλιάζει και σε αλπικά λιβάδια. Τρέφεται με μικρά πουλιά, 
θηλαστικά, ερπετά και μεγάλα έντομα. 

απειλές: Επειδή το είδος φωλιάζει στο έδαφος σε αγρούς, οι φωλιές του καταστρέ-
φονται συχνά από τα γεωργικά μηχανήματα κατά το θερισμό. Επίσης απειλείται από 
την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τα φυτοφάρμακα και (σε περιορισμένη κλίμα-
κα πλέον) τη λαθροθηρία, κυρίως κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, αλλά ελάχιστο μόνον 
μέρος του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δι-
κτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται πλήρης απογραφή των αναπαραγό-
μενων ζευγαριών και μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του είδους και των απει-
λών που αντιμετωπίζει. Απαιτείται επίσης η θεσμοθέτηση και άλλων προστατευόμε-
νων περιοχών (ΖΕΠ) για το είδος. Είναι επίσης αναγκαία η λήψη και εφαρμογή α-
γροπεριβαλλοντικών μέτρων για την προστασία των φωλιών, σε συνδυασμό με προ-
γράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αγροτών, καθώς και έλεγχος της 
λαθροθηρίας, κυρίως στα νησιά, κατά τη μετανάστευση. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός, Δημήτρης Μπούσμπουρας.

Aquila heliaca Savigny, 1809 
Βασιλαετός, Imperial Eagle 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον [A2ac, C1+2a(ii), D] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU 

Summary: Up until the pre war decades and even until the '60s the Imperial Ea-
gle was a quite widespread and a more common raptor species in Greece. Fol-
lowing a dramatic population decline, it is today most probably extinct as a breed-
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ing species, as possibly a single 
pair may still nest (Handrinos & 
Akriotis 1997, BirdLife Interna-
tional 2004). The species is a 
rare and local winter visitor, par-
ticularly in the large wetlands of 
northern Greece, with an average 
year population of 6-10 ind., 
mainly juveniles. Very few individ-
uals wander south during autumn 
migration, but there is still no 
clear pattern of passage move-
ments (Handrinos & Akriotis 
1997). Main threats are the deg-
radation of the lowland forests 
and wetlands, prey decline, illegal shooting and poison baits. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Κοινό στην Ελλάδα και με ευρεία κα-
τανομή είδος στα προπολεμικά χρόνια και μέχρι τη δεκαετία του '60, ο πληθυσμός 
του βασιλαετού υπέστη δραματική μείωση και σήμερα πλέον μάλλον δεν αναπαρά-
γεται στην Ελλάδα: Τα τελευταία γνωστά ζευγάρια επιβίωναν στο νότιο τμήμα του Ν. 
Έβρου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80, αν και ίσως 1 ζευγ. εξακολουθεί να 
φωλιάζει (Handrinos & Akriotis 1997, BirdLife International 2004). Σήμερα ο βα-
σιλαετός είναι σπάνιος και τοπικός χειμερινός επισκέπτης, με μέσο όρο τα 6-10 ά-
τομα ετησίως, κυρίως στους μεγάλους υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας (Δέλτα Έ-
βρου, Λ. Κερκίνη, Δέλτα Καλαμά κ.α.). Λίγα άτομα, κυρίως νεαρά, μεταναστεύουν 
νότια το φθινόπωρο, κατά μήκος των ακτών του Ιονίου (Μεσολόγγι, Δ. Πελοπόννη-
σος κλπ) (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα). Υ-
πάρχουν 10 επανευρέσεις στην Ελλάδα ατόμων δακτυλιωμένων στην Ουγγαρία (5), 
στη Σλοβακία (4) και στη Βουλγαρία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού (διαχειμάζοντος) πληθυσμού. 

οικολογία: Το μοναδικό είδος του γένους Aquila που ζει σε πεδινές/ημιπεδινές ε-
κτάσεις. Φωλιάζει σε δένδρα σε πεδινά και παραποτάμια δάση και αναζητεί την τρο-
φή του σε ανοιχτές στεπώδεις εκτάσεις και καλλιέργειες, ενώ το χειμώνα συχνάζει 
σε μεγάλους υγρότοπους. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής τρέφεται με μικρού ως 
μεσαίου μεγέθους θηλαστικά, ερπετά και πουλιά, ενώ το χειμώνα κυρίως με υδρό-
βια πουλιά, συχνά δε και με ψοφίμια (Αδαμακόπουλος et al. 1995, ΑΝΕΕ & ΟΙΚΟΣ 
ΕΠΕ αδημ. δεδομένα). Οι λαγόγυροι ήταν κάποτε βασική λεία του. 

απειλές: Οι κύριες απειλές που αντιμετωπίζει το είδος είναι η υποβάθμιση των πε-
δινών και παραποτάμιων δασών και (σε μικρότερο βαθμό) των υγρότοπων, η μείω-
ση της λείας, η λαθροθηρία και τα δηλητηριασμένα δολώματα. Παρά το ότι παλιό-
τερα φώλιαζε κοντά σε οικισμούς, είναι είδος πολύ ευαίσθητο κατά την αναπαρα-
γωγική περίοδο.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο δι-
αχειμάζων πληθυσμός του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 
Στην περιοχή του Ε.Π. Δαδιάς ωφελείται από την ταΐστρα για τους γύπες. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Η προστασία του είδους στην Ελλάδα πρέπει 
να επικεντρωθεί τόσο στις περιοχές διαχείμασης όσο και στα αναπαραγόμενα ζευγά-
ρια που πιθανόν θα βρεθούν. Σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ) υπάρχουν αρ-
κετά ζευγάρια του είδους κι έτσι ο βασιλαετός θα μπορούσε να επαναποικίσει την 
Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί, ως μακροπρόθεσμος στόχος, η δυνατότη-
τα αναπαραγωγής του είδους στην αιχμαλωσία, με σκοπό την επανεγκατάστασή του 
στη χώρα μας. Χρειάζεται επίσης αυστηρός έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων και της λαθροθηρίας, καθώς και ενημέρωση του κοινού. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός.
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Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Στεπογέρακο, Saker Falcon 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον ΕΝ, Ευρώπη: EN 

Summary: The Saker Falcon is a 
widespread but rare winter visitor 
and a passage migrant in Greece. 
Suspected to nest in 1-2 loca-
tions in Northern Greece, but not 
yet confirmed. Most Greek records 
come from the mainland, particu-
larly Thrace and Macedonia, with 
only a few records from the south 
and the islands. The species is 
usually seen in open valleys and 
coastal plains, particularly in large 
wetlands, where it has been re-
corded hunting waterbirds, wad-
ers etc. More widespread, although 
always rare, during migration, with only one recovery in Greece of a bird ringed in 
Hungary (Handrinos & Akriotis 1997). It is not known whether it has declined, 
but it may be threatened by illegal shooting and habitat degradation. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το στεπογέρακο είναι σπάνιος χειμε-
ρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Πληροφορίες για πιθα-
νό φώλιασμά του σε 1-2 περιοχές της βόρειας Ελλάδας δεν έχουν ακόμη επιβεβαι-
ωθεί. Οι περισσότερες καταγραφές του είδους προέρχονται από τη Μακεδονία και 
τη Θράκη, ενώ είναι σπανιότερο στις νότιες περιοχές και στα νησιά. Κατά τη μετα-
νάστευση η κατανομή του είναι ευρύτερη, αλλά είναι επίσης σπάνιο (Handrinos & 
Akriotis 1997). Δεν είναι γνωστές οι πληθυσμιακές του τάσεις (Handrinos & Akriotis 
1997, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα). Ένα άτομο δακτυλιωμένο στην Ουγγαρία βρέθηκε στον 
Πόρο Τροιζηνίας (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Άγνωστο.

οικολογία: Απαντάται συνήθως σε ανοιχτές κοιλάδες και παράκτιες πεδινές περιο-
χές με λιβάδια και καλλιέργειες, ιδιαίτερα όμως σε μεγάλους υγρότοπους (Δέλτα Έ-
βρου, Λ. Κερκίνη, Μεσολόγγι κ.α.), όπου έχει παρατηρηθεί να κυνηγά υδρόβια και 
παρυδάτια πουλιά. Τρέφεται επίσης με θηλαστικά, κυρίως ημερόβια τρωκτικά. Στο 
Δέλτα Έβρου έχει παρατηρηθεί να κυνηγά λαγόγυρους (Spermophilus citellus). 

απειλές: Ενδεχομένως απειλείται από τη λαθροθηρία, τη σύλληψη για εμπορικούς 
σκοπούς και την υποβάθμιση των υγρότοπων. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, οι κυριότερες περιοχές 
διαχείμασής του στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Πρέπει να επιβεβαιωθεί η πληροφορία για πι-
θανό φώλιασμά του στην Ελλάδα, να γίνει καλύτερη καταγραφή του πληθυσμού του 
τόσο το χειμώνα όσο και κατά τη μετανάστευση και να διερευνηθούν οι απειλές που 
αντιμετωπίζει το είδος. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός
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Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 
Χαμωτίδα, Little Bustard 

Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον: CR [D]

Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο ΝΤ / ευρώπη: Τρωτό VU. 

Summary: The Little Bustard is a 
formerly breeding species in 
Greece (the last known breeding 
case is from 1917, in Kilkis, cen-
tral Macedonia) and now a rare 
and irregular winter visitor, partic-
ularly during hard winters and 
probably a passage migrant. 
There are no reliable counts but it 
is estimated that less than 20 
ind. are wintering annually, mainly 
in northern Greece, but very rare-
ly in more southern areas (Handri-
nos & Akriotis 1997) Most of 
these winter records come from 
agricultural land and around wetlands. Main threats in Greece are the loss of tra-
ditional agriculture, the disturbance and the illegal hunting, since several of the 
recent records in Greece come for shot birds.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η χαμωτίδα φώλιαζε κάποτε στην Ελ-
λάδα αλλά σήμερα είναι σπάνιος και μη τακτικός χειμερινός επισκέπτης, ίσως και 
διερχόμενος μετανάστης. Η τελευταία περίπτωση φωλιάσματος στη χώρα μας κατα-
γράφηκε το 1917 στο Κιλκίς, ενώ δεν έχουν επιβεβαιωθεί υποψίες ότι το είδος ίσως 
φωλιάζει ακόμη, π.χ. στη Δ. Μακεδονία. Οι περισσότερες καταγραφές του είδους στην 
Ελλάδα προέρχονται από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελ-
λάδα, πολύ δε σπανιότερα από την Πελοπόννησο και τα νησιά (Handrinos & Akriotis 
1997). Ο διαχειμάζων στην Ελλάδα πληθυσμός είναι αμφίβολο αν υπερβαίνει τα 20 
άτομα, ενώ η παρουσία τους πιθανόν να εξαρτάται από τη δριμύτητα του χειμώνα. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Άγνωστο. 

οικολογία: Στην Ελλάδα παρατηρείται σε ακαλλιέργητες περιοχές, χερσολίβαδα, θε-
ρισμένα χωράφια και γύρω από υγρότοπους, σε πεδινές, ημιπεδινές ή λοφώδεις πε-
ριοχές. Φωλιάζει στο έδαφος και τρέφεται με έντομα, μικρά θηλαστικά και σπόρους, 
βλαστούς κλπ, αλλά, λόγω των ελάχιστων καταγραφών του είδους στην Ελλάδα, δεν 
γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τη χειμερινή βιολογία και οικολογία του. Στο Δέλτα Έ-
βρου έχει παρατηρηθεί κοντά σε χήνες, ενώ στην Κ. Μακεδονία μαζί με πεδινές πέρ-
δικες. 

απειλές: Λόγω του πολύ μικρού διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού, η σοβαρό-
τερη απειλή για το είδος είναι το κυνήγι. Πολλές από τις πρόσφατες καταγραφές του 
είδους στη χώρα μας προέρχονται από άτομα που πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της κυνηγετικής περιόδου, είτε από άγνοια είτε σκοπίμως (ΕΑΟΠ βάση δεδομένων). 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, αλλά ορισμένες μόνο από 
τις περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί πρόσφατα ανήκουν στο δίκτυο ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας και της 
ενόχλησης από την άσκηση του κυνηγίου, κυρίως στους υγρότοπους. Πρέπει επί-
σης να γίνει συστηματική έρευνα στη Δ. Μακεδονία, όπου απαντώνται κατάλληλοι 
τύποι ενδιαιτημάτων για το (πιθανό) φώλιασμα του είδους. Η χαμωτίδα ωφελείται ε-
πίσης από την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών (α-
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γρανάπαυση, χαμηλής έντασης καλλιέργειες, οικολογικός θερισμός κλπ) και από τη 
διατήρηση και αύξηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων σε καλλιεργημένες περιοχές μέ-
σω της εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. 

Κώστας Παπακωνσταντίνου, Ρήγας Τσιακίρης, Θεόδωρος Κομηνός, Γιώργος Κατσαδωράκης

Numenius tenuirostris Vieillot, 1817
Λεπτομύτα, Slender-billed Curlew

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR                  
                                        [B1ab(i,ii,iii,iv,v), C2a(i,ii), D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR

Summary: One of the most threat-
ened wader species in the world 
today, the Slender-billed Curlew 
is a very rare passage migrant 
and winter visitor in Greece. There 
are a total of 104 records in 
Greece (1857-2001), although a 
few of them may involve the same 
individual. The majority of the Greek 
records comes from Thrace and 
particularly the Evros Delta (n=48) 
and Porto Lagos (n=22). Maximum 
counts in Greece, both from the 
Evros Delta, 250 ind. (4-4-1981) 
and 150 ind. (20-10-1978), but in 
recent years maximum 4 ind. (Evrotas mouth, 7 April 1999). It prefers mainly 
coastal lagoons with halophytic vegetation, mudflats etc, rarely in inland, fresh-
water wetland habitats (Goutner & Handrinos 1990, Gretton 1991, Handrinos & 
Akriotis 1997, Vangeluwe et al. 1998). 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ένα από τα σπανιότερα και λιγότερο 
γνωστά είδη παρυδατίων στον κόσμο. Εκτιμάται ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός της λε-
πτομύτας δεν ξεπερνά πλέον τα 100 άτομα. Οι τελευταίες φωλιές λεπτομύτας ανα-
καλύφθηκαν στην κεντρική Σιβηρία τη δεκαετία του '20, αλλά έκτοτε κανείς δεν κα-
τάφερε να εντοπίσει ξανά τον ακριβή χώρο αναπαραγωγής της. Από το 1857 μέχρι 
το 2001 το είδος έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα 104 φορές (σε μερικές περιπτώ-
σεις πιθανόν το ίδιο άτομο), με μέγιστες καταγραφές, αμφότερες στο Δέλτα Έβρου, 
250 άτομα (4-4-1981) και 150 άτομα (20-10-1978). Τα τελευταία χρόνια καταγρά-
φονται σχεδόν πάντοτε μεμονωμένα άτομα. Η Ελλάδα μάλιστα συγκεντρώνει παγκο-
σμίως τις περισσότερες καταγραφές του είδους (τελευταία καταγραφή στην Ελλάδα: 
1 άτομο, Μεσολόγγι, 3-5-1999). Οι περισσότερες παρατηρήσεις στην Ελλάδα προ-
έρχονται από την περίοδο των μεταναστεύσεων του είδους (κυρίως την άνοιξη), οι 
δυο δε σημαντικότερες περιοχές είναι το Δέλτα Έβρου (48 παρατηρήσεις) και το 
Πόρτο Λάγος (22 παρατηρήσεις) (Goutner & Handrinos 1990, Gretton 1991, Χαν-
δρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, Vangeluwe et al. 1998, Χανδρινός 1999, 
ΕΑΟΠ βάση δεδομένων). Η μέγιστη πρόσφατη παρατήρηση ήταν 4 άτομα στην εκ-
βολή του Ευρώτα (7-4-1999) (Ανών. 1999, ΕΑΟΠ βάση δεδομένων).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: Άγνωστο.

οικολογία: Είδος ελάχιστα μελετημένο διεθνώς λόγω της μεγάλης πλέον σπανιότητάς 
του. Οι περισσότερες καταγραφές του στην Ελλάδα προέρχονται από παράκτιους υγρό-
τοπους και κυρίως λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, ρηχά λασποτόπια, αμμώδεις ακτές 
κ.ά. Απαντάται σπανιότερα σε εσωτερικά νερά (λίμνες γλυκού νερού, υγρολίβαδα κ.ά.).

Π.Γ.Δ.Μ.
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απειλές: Η μεγάλη σπανιότητα της λεπτομύτας την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στη 
λαθροθηρία, επειδή ο (τυχαίος έστω) θάνατος ακόμη και ενός ατόμου επηρεάζει ά-
μεσα τον παγκόσμιο πληθυσμό. Η διεθνής βιβλιογραφία, αλλά και οι παρατηρήσεις 
από την Ελλάδα, τονίζουν επίσης τη δειλία του είδους και την ευαισθησία του στην 
ενόχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες σε υγρότοπους, όπως το κυνήγι, η βόσκη-
ση κ.ά. Το είδος πιθανόν να απειλείται και από αλλοιώσεις των ενδιαιτημάτων του.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος. Υπάρχει διεθνές Σχέδιο 
Δράσης για την προστασία του (Gretton 1996), το οποίο έχει εν μέρει μόνον εφαρ-
μοστεί στην Ελλάδα. Όλες σχεδόν οι περιοχές όπου απαντάται ανήκουν στο δίκτυο 
ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας και της ε-
νόχλησης κατά την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, επέκταση των ΚΑΖ στις 
περιοχές όπου απαντάται η λεπτομύτα, διαχείριση των ενδιαιτημάτων, συστηματική πα-
ρακολούθηση του πληθυσμού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, διεθνής συνεργασία.

Γιώργος Χανδρινός.

Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Κεφαλούδι, White-headed Duck

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον ΕΝ / ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: The White-headed Duck 
is a rare and very local winter vis-
itor in Greece. It was reported as 
locally common and, perhaps, 
even resident in Epirus in the mid 
19th century, but no nest has ev-
er been found in Greece (Handri-
nos 1995, Handrinos & Akriotis 
1997). Today the species is win-
tering in Greece, almost exclu-
sively in Lake Vistonida, Thrace, 
in fluctuating numbers, from a few 
tenths to a maximum of 2,213 ind. 
Outside this area, the species is 
very rare with only a few recent 
records, e.g. in Evros Delta, Lesvos island etc. The origin of the population win-
tering in Greece is not known, but it probably is part of the larger population win-
tering in Turkey (Handrinos & Akriotis 1997). The main threats for the species 
are hunting pressure, illegal shooting, disturbance and habitat degradation. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στα μέσα του 19ου αι. το κεφαλού-
δι ήταν τοπικά κοινό είδος, αναφέρεται δε και ως επιδημητικό στην Ήπειρο, αν και 
δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι φώλιασε ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα το είδος είναι 
σπάνιος και πολύ τοπικός χειμερινός επισκέπτης, απαντάται δε σχεδόν αποκλειστι-
κά στη Λ. Βιστωνίδα και περιστασιακά στις Λίμνες Κερκίνη, Βόλβη, Ισμαρίδα, ενώ 
υπάρχουν και ελάχιστες καταγραφές από το Δέλτα Έβρου και τη Λέσβο (Handrinos 
1995, Handrinos & Akriotis 1997). Στη Λ. Βιστωνίδα οι πληθυσμοί του την τελευ-
ταία 10ετία κυμαίνονται από λίγες δεκάδες έως 2.213 άτομα (Αλιβιζάτος και συν. 
υπό προετοιμασία). Η προέλευση του πληθυσμού που απαντάται στην Ελλάδα δεν 
είναι γνωστή, αλλά μάλλον πρόκειται για μέρος του ευρύτερου πληθυσμού που δι-
αχειμάζει στην Τουρκία (Handrinos & Akriotis 1997). Το γεγονός ότι έχουν καταμε-
τρηθεί αρκετές φορές πληθυσμοί κεφαλουδιών μεγαλύτεροι από 1.000 άτομα στη 
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Λ. Βιστωνίδα την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους στον κόσμο υγρότοπους 
για τη διαχείμαση του είδους, καθώς στη λίμνη αυτή παρατηρείται το 2-10% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού (Hughes et al 2006). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: 2-10% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού (Birdlife International 2008). 

οικολογία: Κατά την αναπαραγωγική περίοδο το κεφαλούδι προτιμά ρηχούς, παρα-
γωγικούς υγρότοπους με υφάλμυρο ή αλμυρό νερό, με προτίμηση στους ενδορρο-
ϊκούς υγρότοπους, που βρίσκονται κυρίως σε ξηρές ή ημίξηρες περιοχές (Birdlife 
International 2008). Το χειμώνα τα πουλιά συγκεντρώνονται σε μεγάλους ρηχούς 
υγρότοπους με υφάλμυρο ή θαλασσινό νερό, που χαρακτηρίζονται από σημαντικές 
εκτάσεις ανοιχτής επιφάνειας νερού χωρίς βλάστηση. Τα κεφαλούδια εμφανίζονται 
στη Λ. Βιστωνίδα στα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου και παραμένουν έως τα 
τέλη Φεβρουαρίου ή και αρχές Μαρτίου. Η Λ. Βιστωνίδα, όπου απαντάται ο κύριος 
όγκος του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού, χαρακτηρίζεται από υπερευτρο-
φισμό, σημαντική ετήσια διακύμανση της αλατότητας και αυξημένη εισροή φερτών υ-
λών από τους τρεις κύριους συμβάλλοντες ποταμούς (Κομψάτο, Κόσυνθο και Τραύο). 
Τα κεφαλούδια τρέφονται σε μικρές, αμιγείς ή μικτές με άλλες βουτόπαπιες ομά-
δες μέσα στη λίμνη. Συχνά έχουν παρατηρηθεί να τρέφονται σε πολύ μικρές απο-
στάσεις από την ακτή, ενώ η δίαιτά τους αποτελείται κυρίως από πολύχαιτους, που 
είναι ο πιο κοινός βενθικός οργανισμός στον πυθμένα της λίμνης, και προνύμφες 
Chironomidae (Panayotopoulou et al. in litt.).

απειλές: Στην Ελλάδα οι σημαντικότερες απειλές για το είδος είναι η τυχαία παγί-
δευση σε δίχτυα ψαράδων, η όχληση από το κυνήγι και η λαθροθηρία, καθώς και 
η ρύπανση και υποβάθμιση των υγρότοπων (με επιπτώσεις στη σύνθεση της βενθι-
κής πανίδας της Λ. Βιστωνίδας, που αποτελεί το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας του 
είδους). Σε άλλες χώρες το είδος απειλείται επίσης από υβριδισμό με τη συγγενική 
Oxyura jamaicensis, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καταγραφές τέτοιων υβριδίων. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο διαχειμά-
ζων στην Ελλάδα πληθυσμός του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 
2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Υδρολογική διαχείριση και μέτρα προστασίας 
της Λ. Βιστωνίδας, έλεγχος της όχλησης από το κυνήγι και της λαθροθηρίας, λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση της τυχαίας σύλληψης σε δίχτυα, ενημέρωση του κοι-
νού για το είδος, συστηματικότερη απογραφή και παρακολούθηση των πληθυσμών 
του είδους, μελέτη της βιολογίας/οικολογίας του και άμεση καταγραφή τυχόν εμ-
φάνισης του είδους Oxyura jamaicensis στην Ελλάδα.

Μαρία Παναγιωτοπούλου

Perdix perdix Linnaeus, 1758
Καμπίσια πέρδικα, Grey Partridge 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [A2cd]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Mειωμένου κινδύνου LC / ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: A resident species, Grey Partridges in Greece have undergone a strong 
population decline over the last 50-60 years and their geographical distribution 
has also diminished and is today seriously fragmented. The species occurs in 
central Macedonia (its main stronghold), with a few much smaller and isolated 
populations in some areas, from NE Greece south to NW Thessaly (Handrinos & 
Akriotis1997). The Greek population has never been actually censused, but is 
currently estimated at 2,500-4,000 pairs, with negative trends (BirdLife Interna-
tional 2004). 
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εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Η πεδινή πέρδικα είχε 
παλαιότερα πολύ ευρύτερη κατα-
νομή από τη σημερινή και μέχρι τα 
προπολεμικά χρόνια υπήρχε σε ό-
λες σχεδόν τις πεδινές-ημιπεδινές 
περιοχές της ηπειρωτικής Ελλά-
δας, νότια μέχρι τη Βοιωτία. Ο ση-
μερινός πληθυσμός του είδους εί-
ναι κατακερματισμένος σε λίγες 
σχετικά θέσεις, κυρίως στην κεντρι-
κή Μακεδονία (ουσιαστικά μόνον 
στους Ν. Θεσσαλονίκης και Κιλκίς) 
αλλά και στην υπόλοιπη Μακεδονία 
και τη Θράκη (Χανδρινός 1992, 
Handrinos & Akriotis 1997). Δεν υπάρχει ακριβής καταμέτρηση του πληθυσμού 
της, που πάντως εκτιμάται σε 2.500-4.000 ζευγ., με σαφείς αρνητικές τάσεις 
(BirdLife International 2004). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού.

οικολογία: Τυπικό είδος των πεδινών/ημιπεδινών εκτάσεων, βρίσκεται συνήθως σε 
υψόμετρο <400 μ., αν και ένας μικρός πληθυσμός απαντάται στον Γράμμο, στα 
1.000-1.300 μ. Απαντάται σε χερσολίβαδα ή εγκαταλελειμμένες γεωργικές γαίες 
και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις με φυτοφράχτες και αραιά θαμνώδη βλάστηση 
(Thomaides & Papageorgiou 1992). Είδος πιο ανθρωπόφιλο από τις άλλες δύο 
πέρδικες που απαντώνται στην Ελλάδα (και ανήκουν στο γένος Alectoris), παρατη-
ρείται συχνά κοντά σε οικισμούς, συμπεριφορά που το κάνει ευάλωτο, π.χ. σε λα-
θροθηρία κλπ.

απειλές: Η πεδινή πέρδικα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός πολυπληθούς κά-
ποτε είδους που σχεδόν αποδεκατίστηκε από την εκμηχάνηση και εντατικοποίηση της 
γεωργίας, σε συνδυασμό με το έντονο κυνήγι και τη λαθροθηρία. Εξακολουθεί να 
απειλείται από τις συνεχιζόμενες αλλαγές στις καλλιεργητικές πρακτικές (αγροχημικά, 
αναδασμοί, καταστροφή φυτοφραχτών κλπ), τη λαθροθηρία και την επέκταση οικι-
σμών. Τοπικά οι πληθυσμοί του δέχονται πρόσθετες πιέσεις από συναφείς προς το 
κυνήγι δραστηριότητες, όπως είναι οι αγώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκυλιών.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Μη θηρεύσιμο είδος. Μικρό μόνο ποσοστό του 
ελληνικού πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων Ορθής Γε-
ωργικής Πρακτικής και εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, διαχείριση των ε-
λάχιστων υφισταμένων ΖΕΠ όπου απαντάται το είδος αλλά και θεσμοθέτηση νέων, 
αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας και αποφυγή άλλων, μη αναγκαίων, πιέσεων και 
ενοχλήσεων.

Γιώργος Χανδρινός, Γιώργος Κατσαδωράκης.

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Ήταυρος, Great Bittern

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [B2ab(i,iii,iv), D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Great Bittern is a rare and passage migrant. The breeding popu-
lation is highly localized within two sites in the Amvrakikos wetland complex 
(Handrinos & Akriotis 1997). In spite of scattered unconfirmed evidence of breed-
ing in other wetlands, e.g. in Macedonia and Thrace (strong evidence for the Ev-
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ros Delta), the current breeding 
population is estimated at 5-15 
pairs (BirdLife International 2004). 
The species is very sensitive to 
anthropogenic wetland degrada-
tion, especially through artificial 
drying due to water mismanage-
ment or overexploitation in spring. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία: 
Ο ήταυρος είναι κυρίως χειμερι-
νός επισκέπτης και διερχόμενος 
μετανάστης στην Ελλάδα, ενώ λίγα 
ζευγάρια αναπαράγονται μόνο στον 
Αμβρακικό. Κατά τη διαχείμαση και 
ιδιαίτερα σε περιόδους βαρυχειμωνιάς μεγάλος αριθμός ηταύρων απαντάται κυρί-
ως σε υγρότοπους της βόρειας και δυτικής Ελλάδας (Handrinos & Akriotis 1997, 
Newbery 1997). Κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση το είδος απαντάται επίσης σε 
αρκετούς υγρότοπους ή και σε πρόσκαιρα πλημμυρισμένες περιοχές στην ηπειρω-
τική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά (Handrinos & Akriotis 1997, Bonetti & Παπακων-
σταντίνου 2000, Ζόγκαρης 2000, Ζόγκαρης και συν. 2003). Δεν υπάρχουν πάντως 
επαρκείς καταμετρήσεις του διαχειμάζοντος ή του διερχόμενου κατά τη μετανά-
στευση πληθυσμού. Ένα άτομο δακτυλιωμένο στη Γερμανία βρέθηκε στην κεντρική 
Μακεδονία (ΕΚΔΠ βάση δεδομένων). To είδος έχει υποστεί σημαντική μείωση στην 
Ελλάδα, αλλά είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν όλες οι περιοχές όπου αναπαραγό-
ταν παλαιότερα. Ιστορικά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η φώλιαζε π.χ. στους υγρό-
τοπους του Θερμαϊκού, στο Δέλτα Έβρου, στην περιοχή Στροφιλιάς, στη Λ. Ιωαννί-
νων (Τσιακίρης προσ. επικ.) και πιθανώς στη Λ. Κάρλα κ.α. Στη δεκαετία του '80 ο 
αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός είχε υπολογιστεί σε 2 ζευγ. (Crivelli et al. 
1988), ενώ σήμερα εκτιμάται σε 5-15 ζευγ. (Ζόγκαρης 2000, Ζόγκαρης και συν. 
2003, BirdLife International 2004) σε δύο μόνο περιοχές, στο βόρειο Αμβρακικό 
Κόλπο (Ζόγκαρης 2000). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006).

οικολογία: Πολύ εξειδικευμένο είδος, ζει σε καλαμιώνες και έλη γλυκού νερού. Ιδι-
αίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, εξαρτάται άμεσα από την παρουσία σχετι-
κά εκτεταμένων καλαμιώνων, ενώ τρέφεται στα κράσπεδα της πυκνής αναδυόμενης 
βλάστησης, σε υγρολίβαδα ή στην άκρη τάφρων, μικρών λιμνών και πεδινών ποτα-
μών. Τρέφεται κυρίως με ψάρια, αμφίβια, ερπετά, υδρόβια έντομα και, σπανιότερα, 
με μικρά θηλαστικά και πουλιά. Φωλιάζει σε πυκνούς καλαμιώνες, όπου κτίζει φω-
λιά σαν μικρή εξέδρα στο ύψος της στάθμης του νερού. Είδος συνήθως πολυγαμι-
κό, τα θηλυκά ασχολούνται αποκλειστικά με τη φροντίδα των νεοσσών, ενώ τα αρσε-
νικά υπερασπίζονται την επικράτεια (White et al. 2006). Το χαρακτηριστικό "μουγκά-
νισμα" που χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση και διατήρηση της επικράτειας ακού-
γεται (στον Αμβρακικό) από τον Φεβρουάριο ως την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. 

απειλές: Οι κυριότερες απειλές για το είδος είναι οι ανθρώπινες επεμβάσεις στους 
υγρότοπους (καταστροφή ενδιαιτημάτων, μετατροπή ή αποξήρανση υγρότοπων γλυ-
κού νερού, έργα εντατικοποίησης υδάτινων πόρων κ.ά.), που οδηγούν στη ραγδαία 
συρρίκνωση των βιοτόπων γλυκού νερού την άνοιξη. Επειδή τα πουλιά χτίζουν τη 
φωλιά τους συνήθως μέσα σε πλημμυρισμένους καλαμιώνες, αυτοί πρέπει να δια-
τηρούνται κατακλυσμένοι με νερό σε όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιό-
δου, ώστε να μην κινδυνεύουν τα αβγά ή οι νεοσσοί από θηρευτές και ενόχληση. 
Αυτό συμβαίνει π.χ. στο βάλτο Ροδιάς, στον Αμβρακικό, όπου έχουν γίνει σημαντι-
κές αλλαγές λόγω της υφαλμύρωσης των μεγάλων καλαμιώνων, με συνέπεια την α-
ραίωσή τους και τη μείωση των αναπαραγόμενων εκεί ζευγαριών (Ζόγκαρης και 
συν. 2003). Υδρολογικές αλλαγές μπορεί επίσης να επηρεάζουν αρνητικά και τη δι-
αθεσιμότητα τροφής. Το χειμώνα και κατά τη μετανάστευση το είδος συχνά γίνεται 
αντικείμενο λαθροθηρίας.
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μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ο συνολικός αναπαρα-
γόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται σε μία περιοχή του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000. 

απαιτούμενα μέτρα διατήρησης: Η παρακολούθηση και η προώθηση ειδικών σχε-
δίων διαχείρισης υδάτων σε συγκεκριμένους υγρότοπους μπορούν να επαναφέρουν 
ή να βοηθήσουν την ανάκαμψη του αναπαραγόμενου πληθυσμού. Απαιτούνται ειδι-
κά μέτρα διαχείρισης στις συγκεκριμένες περιοχές στον Αμβρακικό. Χρειάζεται επί-
σης αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας, ενώ σημαντική θεωρείται και η ενημέρω-
ση του κοινού σε σχέση με τη διαχείριση υγρότοπων και ιδιαίτερα των καλαμιώνων. 

Σταμάτης Ζόγκαρης, Αλέξης Βλάμης

Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Πορφυροτσικνιάς, Purple Heron

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [A2cd] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Purple Heron is a 
rare and local summer visitor and 
a fairly common passage migrant 
in Greece. Apparently more wide-
spread and common in the past, 
the species has today a patchy 
and restricted breeding range, 
nesting mainly in northern Greece 
(Thrace, Macedonia and Epirus), 
with only few pairs elsewhere on 
the mainland (Handrinos & Akriot-
is 1997). The total population in 
Greece has been estimated (2003) 
at 40-50 pairs, breeding in at 
least 7 wetland sites. More wide-
spread during passage, Purple Herons can be seen throughout the mainland and 
on a few islands.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο πορφυροτσικνιάς είναι σπάνιος και 
τοπικός καλοκαιρινός επισκέπτης, καθώς και πιο κοινός και διαδεδομένος διερχό-
μενος μετανάστης στην Ελλάδα. Είδος πιο διαδεδομένο και πιο κοινό στο παρελ-
θόν, έχει σήμερα κατακερματισμένη και τοπική κατανομή, κυρίως στη βόρεια και 
λιγότερο στην κεντρική Ελλάδα. Τα τελευταία τριάντα χρόνια ο αναπαραγόμενος 
πληθυσμός του πορφυροτσικνιά στην Ελλάδα έχει περιοριστεί στο 10% αυτού που 
καταγράφηκε τη δεκαετία του '70 (600-650 ζευγ.), το είδος δε έχει σταματήσει να 
φωλιάζει σε πολλούς υγρότοπους της νότιας Ελλάδας (Καζαντζίδης 2005, Handrinos 
& Akriotis 1997). Ο πληθυσμός του στην Ελλάδα εκτιμήθηκε (2003) σε 40-60 ζευγ. 
σε 7 υγρότοπους (στα Δέλτα των ποταμών Αξιού, Έβρου και Σπερχειού και στις λί-
μνες Κερκίνη, Πρέσπα και Χειμαδίτιδα, καθώς και στον Αμβρακικό κόλπο) (Υφαντής 
& Καζαντζίδης 2003, Καζαντζίδης 2005), με τάσεις περαιτέρω μείωσης. Ο σημα-
ντικότερος στην Ελλάδα χώρος φωλιάσματος του είδους είναι το Δέλτα Αξιού, με 
16-20 ζευγ. (Υφαντής & Καζαντζίδης 2003). Είδος πιο διαδεδομένο κατά τις μετα-
ναστευτικές περιόδους και κατά τη μετα-αναπαραγωγική περίοδο, παρατηρείται (συ-
νήθως μεμονωμένα άτομα) σε πολλούς υγρότοπους σε όλη την Ελλάδα, συμπερι-
λαμβανομένων και αρκετών νησιών (Handrinos & Akriotis 1997). Υπάρχουν 3 επα-
νευρέσεις στην Ελλάδα ατόμων δακτυλιωμένων σε Ολλανδία, Αυστρία και Ουγγαρία, 
ενώ ένα άτομο που δακτυλιώθηκε στη Λ. Κερκίνη βρέθηκε στην Κορυτσά της Αλ-
βανίας (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).
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Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Το 0,1-0,2% του 
ευρωπαϊκού (Ευρώπη-Μεσόγειος-Μαύρη Θάλασσα) (Wetlands International 2006). 

οικολογία: Ο πορφυροτσικνιάς ζει σε υγρότοπους γλυκών νερών και δέλτα ποτα-
μών. Φωλιάζει σε πυκνούς και εκτεταμένους καλαμιώνες και περιστασιακά σε πα-
ραποτάμια ή παραλίμνια δάση. Φωλιάζει σε μονοειδείς χαλαρές αποικίες και σπα-
νιότερα μοναχικά. Περιστασιακά, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν υπάρχουν εκτεταμένοι κα-
λαμιώνες, φωλιάζει με άλλα είδη ερωδιών, σε μικτές αποικίες (Λ. Κερκίνη). Τρέφε-
ται με υδρόβια έντομα, αμφίβια και ψάρια σε αβαθείς βάλτους γλυκών νερών, συ-
νήθως κρυμμένος στην πυκνή βλάστηση και σε ορυζώνες. Γεννά 3-5 αβγά κατά τον 
Απρίλιο-Μάιο, τα οποία επωάζει για 25-26 ημέρες. Οι νεοσσοί αποκτούν το πλήρες 
φτέρωμά τους σε ηλικία 45-50 ημερών, οπότε και εγκαταλείπουν τη φωλιά (Καζα-
ντζίδης 2005). 

απειλές: Η ρύπανση των νερών και η καταστροφή και υποβάθμιση των υγρότοπων, 
ιδιαίτερα των γλυκών νερών, όπως οι λίμνες και τα έλη, είναι από τις κύριες απει-
λές του είδους στην Ελλάδα. Οι λόγοι της μείωσης του πληθυσμού του πορφυροτσι-
κνιά στην Ελλάδα δεν είναι επαρκώς γνωστοί, ενδέχεται όμως να οφείλονται σε αλ-
λοιώσεις στους υγρότοπους της υποσαχάριας Αφρικής, όπου διαχειμάζει το είδος 
(Υφαντής & Καζαντζίδης 2003, Καζαντζίδης 2005). Επίσης, η πρακτική της καύ-
σης των καλαμιώνων αργά την άνοιξη σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας 
μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα του φωλιάσματος του είδους.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο α-
ναπαραγόμενος πληθυσμός και μέρος του διερχόμενου κατά τη μετανάστευση πλη-
θυσμού απαντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων από τη ρύπανση 
και την υποβάθμιση, με έμφαση στους υγρότοπους όπου το είδος αναπαράγεται. 
Προώθηση μέτρων για περιορισμό της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμά-
των στις καλλιέργειες περιφερειακά των υγρότοπων. Διαχείριση των καλαμιώνων με 
τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις οικολογικές απαιτήσεις του εί-
δους για φώλιασμα και απαγόρευση της καύσης τους. Συστηματική απογραφή του 
αναπαραγόμενου πληθυσμού και καταγραφή των απειλών που αντιμετωπίζει.

Σάββας Καζαντζίδης

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Μαυροπελαργός, Black Stork

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Black Stork is a 
rare and local summer visitor and 
a passage migrant in Greece. Al-
though apparently never a com-
mon species even in the past, 
Black Storks have today a patchy 
distribution in northern Greece 
(mainly in Thrace, Macedonia and 
Epirus) and Thessaly, as well as 
on Lesvos Island (6-8 pairs, Kaka-
lis, pers. com.). The total Greek 
population is estimated at 70-
100 pairs, of which c. 50 pairs 
are in Evros. Outside the breed-
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ing season the species is rare, although a few birds are regularly migrating 
south, over the Peloponnese, Crete etc. A solitary and rather timid species, Black 
Storks in Greece nest in hilly woodland (coniferous, deciduous or mixed), always 
adjacent to small freshwater wetlands, where they feed (mainly on frogs) (Ηandrinos 
& Akriotis 1997).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο μαυροπελαργός είναι σπάνιος και 
τοπικός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Αν και μάλλον δεν ή-
ταν ποτέ κοινό είδος ούτε και στο παρελθόν, σήμερα αναπαράγεται στη βόρεια Ελ-
λάδα και κυρίως στη Θράκη (ιδιαίτερα στο Ν. Έβρου), στη Μακεδονία, στην Ήπει-
ρο, τοπικά στη Θεσσαλία, καθώς και στη Λέσβο (6-8 ζευγ., Κακαλής προσ. επικ.). 
Ο συνολικός πληθυσμός του στην Ελλάδα εκτιμάται σε 70-100 ζευγ. (εκ των οποί-
ων περίπου 50 ζευγ. αναπαράγονται στον Ν. Έβρου), με σταθερές τάσεις. Κατά τη 
μετανάστευση έχει ευρύτερη κατανομή αλλά παραμένει σπάνιος. Δεν υπάρχουν κα-
ταμετρήσεις από την περίοδο της μετανάστευσης, αν και η παρουσία μικρού ή με-
σαίου μεγέθους κοπαδιών δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στη Β.Α. Ελλάδα. Η μέγιστη 
καταμέτρηση στην Ελλάδα αφορούσε περί τα 400 άτομα στο Δέλτα Έβρου (15-9-
2006, Βασιλειάδης προσ. επικ.), ενώ το φθινόπωρο μικρά σμήνη ή μεμονωμένα 
πουλιά κατευθύνονται νότια πάνω από την Πελοπόννησο (μέγιστη καταμέτρηση σμή-
νος 11 ατόμων πάνω από τη Λ. Καϊάφα, 8-9-1984) ή την Κρήτη (Handrinos & 
Akriotis 1997). Δύο άτομα δακτυλιωμένα στην Κροατία και στην Τσεχία βρέθηκαν 
στο Μεσολόγγι και στο Ηράκλειο Κρήτης αντίστοιχα (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού.

οικολογία: Είδος σχετικά δειλό και πολύ λιγότερο ανθρωπόφιλο από το λευκό πε-
λαργό (Ciconia ciconia). Φωλιάζει μοναχικά, μακριά από οικισμούς, συνήθως σε δέ-
ντρα και σπανιότερα σε βράχια, σε λοφώδεις, ημιορεινές περιοχές, με κωνοφόρα, 
φυλλοβόλα ή μικτά δάση, κοιλάδες, ξέφωτα, μικροκαλλιέργειες κ.ά., πάντα όμως σε 
γειτνίαση με υγρότοπους γλυκού νερού (ρέματα, έλη, υγρολίβαδα κ.ά.), όπου βρί-
σκει τη λεία του. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου συχνάζει σε υγρότοπους, παρά-
κτιους ή εσωτερικούς, συχνά μαζί με λευκούς πελαργούς, ερωδιούς κ.ά. Τρέφεται 
κυρίως με ερπετά και αμφίβια (ιδίως βατράχια), μικροθηλαστικά και σπανιότερα μι-
κρά πουλιά. Πρόκειται για είδος που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στην Ελλάδα 
(Handrinos & Akriotis 1997).

απειλές: Απειλείται κυρίως από κακή εφαρμογή των πρακτικών της δασικής εκμε-
τάλλευσης (αναδασώσεις, αποψιλωτικές υλοτομίες, διάνοιξη δασικών δρόμων κ.ά.), 
ιδιαίτερα όμως από την υποβάθμιση και καταστροφή των υγροτοπικών ενδιαιτημά-
των όπου τρέφεται (μπαζώματα, αποξηράνσεις ελών, ευθυγραμμίσεις ρεμάτων κ.ά.), 
τη μείωση της λείας του λόγω ρύπανσης κ.ά., ενόχληση, σύγκρουση με ηλεκτροφό-
ρα καλώδια κ.ά.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μέρος 
του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Απαιτείται διαχείριση και προστασία τόσο των 
περιοχών φωλιάσματος όσο και των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας (λήψη και εφαρμο-
γή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, διατήρηση υγροτοπικών εκτάσεων κ.ά.), συστημα-
τική απογραφή του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού και μελέτη της βιο-
λογίας και  οικολογίας του είδους, καθώς και των μεταναστευτικών κινήσεών του 
στην Ελλάδα.

Γιώργος Χανδρινός, Ελευθέριος Κακαλής.
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Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Μαυρόγυπας, Black Vulture

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Kινδυνεύον EN [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο NT 

Summary: The Black Vulture is a 
rare and local resident in Greece. 
Much more widespread in the 
past, both on the mainland and 
on Crete, even until the early 
'50s, the species has dramatical-
ly declined over the last decades 
and is now confined only in the 
Dadia-Lefkimi-Soufli National Park, 
Evros (Handrinos & Akr iot is 
1997). Its current population has 
been estimated at 90-100 ind., 
of which 20-22 pairs breed more 
or less regularly (Skartsi et al. in 
press, Vasilakis et al. 2008). The 
species has greatly benefited from conservation measures in this area, but ille-
gal poisoning is still the main mortality factor, while food sufficiency in nature can 
be a limiting factor for the population.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο μαυρόγυπας είναι σπάνιο και το-
πικό επιδημητικό είδος στην Ελλάδα. Πολύ πιο διαδεδομένο και πολυάριθμο παλιό-
τερα (ακόμη και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '50) τόσο στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα όσο και στην Κρήτη, το είδος υπέστη δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού 
και της κατανομής του (Handrinos & Akriotis 1997). Τη δεκαετία του 1980 αναπα-
ραγόταν σε 2 μόνο περιοχές της Ελλάδας, στον Όλυμπο (2 ζευγ.) και στο Εθνικό 
Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (εν συντομία Ε.Π. Δαδιάς), έκτοτε όμως ο μονα-
δικός αναπαραγόμενος πληθυσμός της βαλκανικής χερσονήσου παραμένει στο Ε.Π. 
Δαδιάς, αφού τα 1-2 ζευγ. που καταγράφηκαν να φωλιάζουν στη νότια Βουλγαρία 
(2003-2004) δεν αναπαράχθηκαν επιτυχώς (Iankov et al. 2007). Ο σημερινός πλη-
θυσμός του μαυρόγυπα στο Ε.Π. Δαδιάς ανέρχεται σε 90-100 άτομα, εκ των οποί-
ων 20-22 ζευγ. φωλιάζουν τακτικά (Ποϊραζίδης και συν. 2006, Skartsi et al. in 
press, Vasilakis et al. 2008). Ο πληθυσμός παρουσιάζει σταθερότητα, τόσο στον 
αριθμό των ζευγαριών όσο και στο συνολικό αριθμό. Μαυρόγυπες από το Ε.Π. Δα-
διάς συχνά μετακινούνται δυτικά έως τον Νομό Δράμας (Νευροκόπι) και βόρεια, σε 
κοιλάδες του Άρδα εντός της Βουλγαρίας (Vasilakis et al. 2008).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Είναι είδος που φωλιάζει μοναχικά και με εμφανή πιστότητα στους χώ-
ρους φωλιάσματος. Σε σύγκριση με το αγελαίο όρνιο, πραγματοποιεί κοντινές με-
τακινήσεις, ιδιαίτερα στη μη αναπαραγωγική ηλικία. Συχνάζει σε δασώδεις ημιορει-
νές και ορεινές περιοχές και φωλιάζει σε ώριμα πεύκα που περιβάλλονται από μι-
κρά ανοίγματα ή χαμηλή βλάστηση, σε πολύ απότομες πλαγιές. Οι περιοχές τροφο-
ληψίας του χαρακτηρίζονται από πευκοδάση, δρυοδάση, δάση οξιάς με δασικά ξέ-
φωτα, λιβάδια και μικρής έκτασης χωράφια. Τρέφεται με ψοφίμια θηλαστικών ζώ-
ων μικρού και μεσαίου μεγέθους, επιλέγοντας τα σκληρά μέρη του σώματος, όπως 
το δέρμα, τη σάρκα, ακόμη και μικρά κόκαλα που μπορεί να καταπιεί ολόκληρα. 
Στο Ε.Π. Δαδιάς συχνά παρατηρείται να κλέβει από το έδαφος τις χελώνες που αρ-
πάζει και σπάζει ο χρυσαετός (Σκαρτσή & Ποϊραζίδης 2002). Η αναπαραγωγική πε-
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ρίοδος διαρκεί από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, με την πλειονότητα 
των ωοτοκιών να λαμβάνει χώρα στα τέλη Μαρτίου. Γεννά ένα αβγό που το επωά-
ζει για 50-55 ημέρες, ενώ ο νεοσσός πτερώνεται μετά από 100 περίπου ημέρες. 
Η αναπαραγωγική επιτυχία του είδους την περίοδο 1994-2005 κυμαινόταν, κατά 
μέσο όρο, σε 72% (πτερωμένοι νεοσσοί/επωάζοντα ζευγάρια). 

απειλές: Η δευτερογενής δηλητηρίαση αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για το είδος 
(Goutner et al. in press), η δε χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε περιοχές αναζήτη-
σης τροφής αποτελεί μια επιπλέον πηγή θνησιμότητας. Οι αλλαγές χρήσεων γης και 
ο ενσταβλισμός των ζώων υποβαθμίζουν το βιότοπο τροφοληψίας.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται στο Ε.Π. Δαδιάς, όπου οι περισσότερες 
φωλιές βρίσκονται εντός της Ζώνης Αυστηρής Προστασίας. Η μακρόχρονη συμπλη-
ρωματική τροφοδοσία που διενεργείται στο Ε.Π. Δαδιάς έχει συμβάλει πολύ θετικά 
στην επιβίωση του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων. Σημαντικό μέρος των 
χώρων τροφοληψίας εκτός του Ε.Π. Δαδιάς απαντάται επίσης σε περιοχές του δι-
κτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται αυστηρός έλεγχος της παράνομης 
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ενίσχυση της ελεύθερης βοσκής και βελτίω-
ση των πληθυσμών των οπληφόρων εντός και εκτός των ορίων του Ε.Π. Δαδιάς. Η 
ορθή χωροθέτηση των αιολικών πάρκων στους χώρους τροφοληψίας εκτός Ε.Π. Δα-
διάς μπορεί να μειώσει τα περιστατικά προσκρούσεων στις ανεμογεννήτριες και τα 
συνοδά έργα τους. Η συμπληρωματική τροφοδοσία πρέπει να συνεχιστεί εάν δεν 
αλλάξουν οι σημερινοί παράμετροι που διαμορφώνουν τα επίπεδα φυσικής τροφής 
και την ένταση των απειλών. Η μόνιμη παρακολούθηση των πληθυσμιακών παραμέ-
τρων, των μετακινήσεων και των απειλών του είδους είναι απαραίτητη για την αξιο-
λόγηση της εφαρμογής όποιων μέτρων διατήρησης προτείνονται.

Θεοδώρα Σκαρτσή

Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831 
Κραυγαετός, Lesser Spotted Eagle 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [D] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Lesser Spotted 
Eagle is a fairly widespread, lo-
cally common, summer visitor 
and a passage migrant in Greece. 
More common and with a wider 
distribution during the decades 
up to World War II, the species to-
day nests mainly in northern and 
very rarely in central  Greece 
(Handrinos & Akriotis 1997). The 
current Greek population is esti-
mated at 67-90 pairs, with the 
majority of them in Thrace, partic-
ularly in Evros, and it is declining 
(BirdLife International 2004). 
During passage, the species is more widespread, with a few birds occasionally 
flying south in autumn. It is mainly threatened by the degradation of lowland for-
ests and small freshwater wetlands, locally also by quarries and road construc-
tion and possibly by illegal shooting and pesticides. 
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εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο κραυγαετός είναι αρκετά διαδεδο-
μένος, τοπικά μάλλον κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης 
στην Ελλάδα. Πολύ πιο κοινό είδος και με ευρύτερη κατανομή στα προπολεμικά 
χρόνια, σήμερα φωλιάζει στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στην Ήπει-
ρο (μέχρι πρόσφατα φώλιαζε και στη Στερεά Ελλάδα) (Handrinos & Akriotis 1997). 
Ο αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός του υπολογίζεται σε 67-90 ζευγ. (η πλει-
ονότητα των οποίων στο Ν. Έβρου), με τάσεις μείωσης (Χανδρινός 1992, Handrinos 
& Akriotis 1997, BirdLife International 2004, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα, Παπανδρό-
πουλος προσ. επικ.). Πιο διαδεδομένος κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση, οπό-
τε αρκετά μεμονωμένα, κυρίως νεαρά άτομα παρατηρούνται στη Ν-ΝΔ Πελοπόννη-
σο, στην Κρήτη κ.α. Τέσσερις κραυγαετοί δακτυλιωμένοι στη Σλοβακία (2), στη Γερ-
μανία και στην Πολωνία βρέθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ζάκυνθο, στην Αίγινα 
και στην Κορινθία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Αετός με αρκετά εξειδικευμένο ενδιαίτημα, ζει σε πεδινά και ημιπεδινά 
δάση (φωλιάζει σε δένδρα), πάντα όμως σε γειτνίαση με υγρότοπους γλυκού νερού 
(ποτάμια, ρέματα, έλη, υγρολίβαδα κτλ), όπου βρίσκει τη λεία του. Τρέφεται με μεγά-
λη ποικιλία από ερπετά, αμφίβια, μικρά θηλαστικά, πουλιά, μεγάλα έντομα και σπά-
νια με ψοφίμια (Βλάχος 1989, Ζόγκαρης και συν. 2003). 

απειλές: Η σοβαρότερη απειλή για το είδος προέρχεται από τη συνεχιζόμενη υπο-
βάθμιση και καταστροφή των υγρότοπων γλυκού νερού, όπου τρέφεται, λόγω εντα-
τικοποίησης της γεωργίας (αναδασμοί, εκχέρσωση φυτοφραχτών και πεδινών δα-
σών κ.ά.). Τοπικά, απειλείται από ανθρώπινες επεμβάσεις στα ενδιαιτήματα φωλιά-
σματος, κυρίως από τη λειτουργία λατομείων, από τη διάνοιξη δρόμων κ.ά. και ί-
σως από τη λαθροθηρία και από τα φυτοφάρμακα.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, η πλειονότητα του ανα-
παραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού του απαντάται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτούνται συγκεκριμένα διαχειριστικά σχέ-
δια και αποτελεσματική προστασία των περιοχών όπου αναπαράγεται το είδος, κυ-
ρίως όμως των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του. Χρειάζεται επίσης συστηματική πα-
ρακολούθηση των πληθυσμών του. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός

Aquila clanga Pallas, 1811 
Στικταετός, Greater Spotted Eagle

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [D] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU / ευρώπη: Κινδυνεύον EN 

Summary: The Greater Spotted 
Eagle is a scarce and local winter 
visitor in the large wetlands of 
north and central Greece, but very 
rare in the south. The average an-
nual wintering population is 70-80 
ind., the majority of which are ju-
venile/subadult birds. Although 
not numerous, it is the most com-
mon Aquila eagle in Greece dur-
ing the winter (from mid October 
to late March) (Handrinos & Akri-
otis 1997). It is potentially threat-
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ened by the degradation of wetlands and lowland forests, by illegal shooting and 
possibly by poisoning.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο στικταετός είναι ασυνήθιστος και 
τοπικός χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα. Διαχειμάζει στους μεγάλους υγρότο-
πους της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, με μεγαλύτερους πληθυσμούς στο Δέλτα 
Έβρου (και γειτονικούς λόφους), στον Αμβρακικό, στη Λ. Κερκίνη και στο Δέλτα Νέ-
στου, ενώ πολύ σπάνια παρατηρείται σε νοτιότερες περιοχές. Ο ετήσιος διαχειμάζων 
πληθυσμός του ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 70-80 άτομα, το 80% εκ των οποίων 
είναι νεαρά και ανώριμα πουλιά. Ο μέγιστος πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα (47 
άτομα) καταγράφηκε σε κούρνια στο Δέλτα Έβρου το 2008. (Χανδρινός 1992, Han-
drinos & Akriotis 1997, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έ-
βρου αδημ. δεδομένα). Ένα άτομο που είχε δακτυλιωθεί στην Ελλάδα βρέθηκε στη 
Λετονία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Περίπου το 50% 
πληθυσμού που διαχειμάζει στα Βαλκάνια (πλην Τουρκίας) (Ferguson-Lees & Christie 
2001).

οικολογία: Απαντάται σχεδόν αποκλειστικά σε μεγάλους υγρότοπους που διαθέτουν 
παραποτάμια δάση, συστάδες μεγάλων δέντρων κλπ ή που γειτνιάζουν με δασωμέ-
νους λόφους, όπου κουρνιάζει, συχνά με άλλα είδη αετών. Τρέφεται κυρίως με υδρό-
βια πουλιά, συχνά τραυματισμένα από κυνηγούς, πιο σπάνια δε με άλλα σπονδυλόζωα, 
μεγάλα έντομα αλλά και ψοφίμια (Alivizatos et al. 2004, Αλιβιζάτος και συν. 2006). 

απειλές: Οι κύριες απειλές για το είδος είναι η υποβάθμιση των υγρότοπων, η απο-
ψίλωση μεγάλων δενδροσυστάδων και η εκχέρσωση πεδινών/παραποτάμιων δασών. 
Τοπικά το είδος απειλείται επίσης από την ενόχληση, τη λαθροθηρία, τη δηλητηρί-
αση από σκάγια μολύβδου και ίσως τα δηλητηριασμένα δολώματα.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο διαχειμά-
ζων στην Ελλάδα πληθυσμός του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 
2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται καλύτερη προστασία των θέσεων 
κουρνιάσματος, ιδιαίτερα στο Δέλτα Έβρου, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο 
μέρος του διαχειμάζοντος πληθυσμού, καθώς και προστασία των περιοχών τροφο-
ληψίας. Επίσης απαιτείται έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολω-
μάτων και της λαθροθηρίας, σε συνδυασμό με απαγόρευση της χρήσης σκαγιών μο-
λύβδου στους υγρότοπους.

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός 

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Χρυσαετός, Golden Eagle

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [C1, D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: Up until World War II Golden Eagles were quite common all over the 
mountains of the mainland and on several islands. Today the species distribution 
covers the main mountains of Thrace and Macedonia, the Pindus range, includ-
ing the mountains of Thessaly, and certain areas of Euboea and the Peloponnese, 
where, however, it is vary rare. In the Aegean it is reported only from Syros Island, 
while in Crete Golden Eagles maintain a stable population in all the mountain ar-
eas (Handrinos & Akriotis 1997). The current Greek population is estimated at 
100-150 pairs (BirdLife International 2004), 16-22 of which (c. 60 ind.) on Crete 
alone (Xirouchakis 2001). Major threats constitute illegal shooting, the use of poi-
soned baits and food shortage due to the depletion of its prey species, e.g. hare, 
partridge etc, by hunters. Land use changes are also a potential threat locally. 
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εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Μέχρι τη δεκαετία του 
'60 ο χρυσαετός είχε ευρεία κατα-
νομή σε όλα σχεδόν τα βουνά της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και σε αρκε-
τά νησιά. Η σημερινή του κατανο-
μή περιορίζεται σε ορισμένες ορει-
νές και ημιορεινές περιοχές της 
Θράκης και της Μακεδονίας, στην 
οροσειρά της Πίνδου μέχρι και τη 
Στερεά, καθώς και σε ελάχιστες 
πλέον θέσεις της Πελοποννήσου 
και της Εύβοιας. Από τα νησιά απα-
ντάται στην Κρήτη και πιθανόν στις 
Κυκλάδες (Σύρο) (Handrinos & Akriotis 1997). Ο πληθυσμός του τη δεκαετία του 
'80 κυμαίνονταν σε 150-200 ζευγ. (Handrinos 1987a) με τάση μείωσης, αφού το 
1990 εκτιμήθηκε σε 140-180 ζευγ. (Tucker & Heath 1994), ενώ σήμερα εκτιμά-
ται σε 100-150 ζευγ. (BirdLife International 2004), εκ των οποίων 60 άτομα ή 16-
22 ζευγ. υπάρχουν στην Κρήτη (Xirouchakis 2001). Ο πληθυσμός της Κρήτης ανα-
φέρεται ότι ανήκει στο υποείδος A. c. homeyeri, αν και η ακριβής ταξινομική του 
κατάταξη χρήζει διερεύνησης (Handrinos 1987a).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού. 

οικολογία: Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με βραχώδεις εξάρσεις, όπου 
και φωλιάζει (Handrinos & Akriotis 1997). Προτιμά ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή 
βλάστηση και αποφεύγει τα δάση, αν και ενδέχεται να ζει και σε δασικές εκτάσεις, 
χρησιμοποιώντας τα διάκενα για ανεύρεση τροφής (Adamakopoulos et al. 1995). 
Απαντάται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ το καλοκαίρι παρατη-
ρείται συχνά στην αλπική ζώνη (Xirouchakis 2001). Φωλιάζει κυρίως σε βράχια 
(800-2.000 μ.) (Handrinos 1987a), αλλά, π.χ. στο δάσος της Δαδιάς, και σε δέντρα 
(Hallmann 1989). Η δίαιτά του αποτελείται κυρίως από πουλιά και θηλαστικά μικρού 
και μεσαίου μεγέθους, ερπετά, καθώς και ψοφίμια, ειδικά το χειμώνα (Vaglianos 
1981, Handrinos 1987a, Hallmann 1989, Handrinos & Akriotis 1997). Στην η-
πειρωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι χρυσαετοί τρέφο-
νται πολύ συχνά με χελώνες, που τις ρίχνουν από ψηλά σε βράχια για να σπάσουν 
το καβούκι τους (Handrinos & Akriotis 1997), ενώ στην Κρήτη τα νεογέννητα αμνο-
ερίφια αποτελούν ενίοτε μέρος της διατροφής τους (Xirouchakis 2001). Γεννά 1-2 
αβγά στις αρχές Μαρτίου, τα οποία επωάζει για 45-47 ημέρες (Ξηρουχάκης αδημ. 
δεδομένα ). Οι νεοσσοί πτερώνονται μετά από δύο περίπου μήνες. Η επικράτεια ε-
νός ζευγαριού καταλαμβάνει περίπου 80-100 τ.χλμ (Hallmann 1980, Xirouchakis 
2001). Στην Κρήτη η αναπαραγωγική επιτυχία του είδους εκτιμήθηκε σε 0,51 νε-
οσσούς/επικράτεια/έτος, με συχνότητα μία επιτυχημένη προσπάθεια κάθε δεύτε-
ρο χρόνο (Xirouchakis 2001).

απειλές: Βασικές απειλές για το είδος είναι η λαθροθηρία (ειδικά στην Κρήτη, ό-
που για το λόγο αυτό στο 1/3 των ζευγαριών παρατηρούνται ανώριμα άτομα), η πα-
ράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και η υποβάθμιση των βιοτόπων τρο-
φοληψίας του (κυρίως η εγκατάλειψη των ορεινών καλλιεργειών), καθώς και, σε το-
πικό επίπεδο, η υπερθήρευση ορισμένων βασικών ειδών διατροφής, όπως οι πέρ-
δικες, ο λαγός κ.ά. Επίσης, οι εκτεταμένες αναδασώσεις και η φυσική δάσωση ε-
γκαταλελειμμένων γαιών προκαλούν προβλήματα στο είδος.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μέρος 
του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Αυστηρός έλεγχος της παράνομης χρήσης δη-
λητηριασμένων δολωμάτων και της λαθροθηρίας, συστηματική απογραφή του ελλη-
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νικού πληθυσμού, διαχείριση και προστασία των περιοχών τροφοληψίας (π.χ. επανα-
φορά αναβαθμίδων και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για την αναβίωση των ορεινών 
καλλιεργειών), τεχνητή τροφοδοσία (ταΐστρες), μείωση της θηρευτικής πίεσης των 
ειδών που αποτελούν τη λεία του, εντοπισμός των πιο παραγωγικών επικρατειών και 
αποτελεσματικότερη προστασία τους, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Σταύρος Ξηρουχάκης.

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 
Γερακαετός, Booted Eagle

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [D] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Booted Eagle is a 
fairly widespread and locally fairly 
common summer visitor and a 
passage migrant in Greece. The 
species has a rather patchy dis-
tribution, mainly in northern (Thra-
ce, Macedonia, Epirus) and cen-
tral Greece, where, however, it is 
scarce. The total population breed-
ing in Greece is estimated at 50-
100 pairs (BirdLife International 
2004), which is most likely an un-
derestimation, and it is declining. 
It is widespread during migration, 
particularly in autumn, when small numbers may be seen in southern Pelopon-
nese, Crete etc. There are also a few recent records of wintering birds, e.g. on 
Crete etc. (Handrinos & Akriotis 1997). A typical species of low and middle alti-
tude open forests, it is threatened mainly by habitat degradation and possibly al-
so by illegal shooting during migration and pesticides. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα ο γερακαετός είναι κα-
λοκαιρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης, με αρκετά ευρεία κατανομή. 
Φωλιάζει κυρίως στη βόρεια (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος) και στην κεντρική Ελ-
λάδα, όπου όμως είναι μάλλον σπάνιος (Handrinos & Akriotis 1997). Ο αναπαρα-
γόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός υπολογίζεται σε 50-100 ζευγ. με αρνητικές τά-
σεις (BirdLife International 2004), αλλά είναι κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερος. 
Το είδος είναι πολύ πιο διαδεδομένο κατά τη μετανάστευση, ιδιαίτερα το φθινόπω-
ρο, οπότε αρκετά άτομα παρατηρούνται στην Αττική, τη νότια Πελοπόννησο, την 
Κρήτη κ.α. Προσφάτως ελάχιστα άτομα παρατηρήθηκαν να διαχειμάζουν στη νότια 
Ελλάδα (σε νότια Πελοπόννησο και Κρήτη) (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 
1997, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Τυπικά δασόβιο αρπακτικό. Φωλιάζει σε δάση μεσαίου και χαμηλού υ-
ψομέτρου (κωνοφόρα, φυλλοβόλα ή μικτά), που εναλλάσσονται με θαμνώνες, λιβά-
δια, ξέφωτα και ανοιχτές περιοχές, όπου βρίσκει τη λεία του. Τρέφεται με ποικιλία 
από μικρά και μεσαίου μεγέθους πουλιά, ερπετά και θηλαστικά (Αδαμακόπουλος et 
al. 1994). Είδος με διμορφία στο χρώμα του ενήλικου πτερώματος (υπόλευκη η κα-
στανόχρωμη φάση), εκτιμάται ότι περί το 60% του ελληνικού πληθυσμού ανήκει στην 
υπόλευκη φάση (Handrinos & Akriotis 1997). Πρόκειται, γενικά, για είδος που δεν 
έχει μελετηθεί επαρκώς στη χώρα μας. 

Π.Γ.Δ.Μ.
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απειλές: Απειλείται κυρίως από τις επεμβάσεις και την υποβάθμιση των πεδινών 
και ημιορεινών δασών (κακή εφαρμογή των πρακτικών της δασικής εκμετάλλευσης, 
διάνοιξη δρόμων κ.ά.) όπου φωλιάζει, τον περιορισμό της λείας του εξαιτίας της 
συνεχιζόμενης εντατικοποίησης της γεωργίας (εκχερσώσεις, καταστροφή φυτοφρα-
χτών, φυτοφάρμακα κ.ά.) και ίσως τη λαθροθηρία κατά τη μετανάστευση. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, πιθανώς το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται αποτελεσματικότερη δασική διαχεί-
ριση και προστασία του είδους στις περιοχές όπου φωλιάζει, σε συνδυασμό με τη 
λήψη και εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στις περιοχές τροφοληψίας του. 
Χρειάζεται επίσης συστηματική απογραφή του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πλη-
θυσμού, μελέτη της βιολογίας/οικολογίας του και διερεύνηση των απειλών που α-
ντιμετωπίζει. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός.

Falco biarmicus Temminck, 1825 
Χρυσογέρακο, Lanner Falcon 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [D]

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: The Lanner Falcon is a 
widespread, but rare and local 
resident species in Greece. More 
common and widespread in the 
past, including nesting on several 
islands, it has today a very patchy 
distribution, mainly in the main-
land and in some islands e.g. 
Lesvos, Kos etc. It is also one of 
the least studied birds of Greece 
and much of its biology/ecology 
remains largely unknown (Handri-
nos & Akriotis 1997). The current 
Greek population is estimated at 
36-55 pairs and is probably sta-
ble (BirdLife International 2004). Due to lack of data, the threats for the species 
are not fully known, but illegal shooting, pesticides and, possibly, egg collecting 
may be some of the problems. Lanner Falcons breeding in Greece belong to the 
subspecies F. b. feldeggi.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το χρυσογέρακο είναι σπάνιο και το-
πικό επιδημητικό είδος στην Ελλάδα. Πιο κοινό και με ευρεία κατανομή στο παρελ-
θόν, φώλιαζε σε πολλές περιοχές, ακόμη και σε νησιά. Η σημερινή κατανομή του 
είναι πλέον πολύ κατακερματισμένη, φωλιάζει δε κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα 
και σε λίγα νησιά, π.χ. Λέσβος, Κως κ.ά. (Handrinos & Akriotis 1997). Ο πληθυ-
σμός του υπολογίζεται σε 36-55 ζευγ. και θεωρείται σταθερός, αν και λόγω του μι-
κρού του μεγέθους είναι ευάλωτος και επισφαλής (BirdLife International 2004). Ο 
ελληνικός πληθυσμός ανήκει στο υποείδος F. b. feldeggi.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Περίπου το 7% 
του ευρωπαϊκού. 

οικολογία: Είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα είδη της ελληνικής ορνιθοπανί-
δας, γνωρίζουμε ελάχιστα για τη βιολογία/οικολογία του. Ζει κυρίως σε ανοιχτές, 
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ξερές, άγονες και βραχώδεις, ημιορεινές και πεδινές περιοχές, αλλά φωλιές (σε 
βράχια) έχουν βρεθεί και σε ανοιχτά πευκοδάση. Τρέφεται κυρίως με μικρού και με-
σαίου μεγέθους πουλιά και πιο σπάνια με άλλα σπονδυλόζωα ή και έντομα (Handrinos 
& Akriotis 1997). 

απειλές: Το είδος είναι ευάλωτο λόγω του πολύ αραιού πληθυσμού του και της κα-
τακερματισμένης του κατανομής. Δεν γνωρίζουμε επαρκώς τις απειλές που αντιμε-
τωπίζει, αλλά πιθανόν να απειλείται από συλλέκτες αβγών, τη λαθροθηρία και, τοπι-
κά, τη μείωση της λείας του λόγω υπερθήρευσης (Ξηρουχάκης αδημ. δεδομένα).

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ένα μεγάλο ίσως μέρος 
του πληθυσμού του στην Ελλάδα απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 
2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται αποτελεσματικότερη προστασία του 
είδους, ιδιαίτερα στις περιοχές αναπαραγωγής και κυρίως στις φωλιές του. Επίσης 
χρειάζεται συστηματική απογραφή και παρακολούθηση του πληθυσμού του, εντοπι-
σμός των απειλών που αντιμετωπίζει και μελέτη της βιολογίας/οικολογίας του. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός, Σταύρος Ξηρουχάκης

Larus melanocephalus Temminck, 1820
Μαυροκέφαλος Γλάρος, Mediterranean Gull

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [A2ac,B2ab(i,ii)c(iv)]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Mediterranean Gull 
is a widespread but localised res-
ident in Greece. More numerous 
until the late '80s, the species 
has seriously declined and cur-
rently nests in a few coastal wet-
lands of Thrace and Macedonia, 
with a total population estimated 
at 650-1,950 pairs in 3-4 colo-
nies. It is much more numerous 
and widespread during passage, 
when large numbers are seen mi-
grating to and from the Black Sea, 
but there are no counts of these 
migrating populations. A few hun-
dreds of Mediterranean Gulls also winter regularly in Greece. The species feeds 
primarily on insects, mollusks and seeds and is often seen feeding in agricultur-
al inland areas. Main threats for the species are human disturbance and erosion 
of sandy islets, where the species nests. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο μαυροκέφαλος γλάρος είναι τοπι-
κά διαδεδομένο, επιδημητικό είδος στην Ελλάδα. Πιο πολυάριθμος μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του '80, υπέστη σαφή πληθυσμιακή μείωση που φτάνει το 43-52% 
κατά την τελευταία 10ετία. Έως και το 1999 φώλιαζε στην Αλυκή Κίτρους Πιερίας, 
όπου βρισκόταν και η μεγαλύτερη αποικία του είδους στην Ελλάδα, με μέγιστο κα-
ταγεγραμμένο αναπαραγόμενο πληθυσμό περί τα 7.000 ζευγ. το 1988 (Goutner & 
Papakostas 1992, Handrinos & Akriotis 1997, Goutner et al. 1999, Hailey & 
Goutner 2002). Σήμερα το είδος αναπαράγεται τακτικά σε νησίδες στα δέλτα των 
ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού και Έβρου και, περιστασιακά, στις λιμνοθάλασσες του 
Νέστου, στη Λάφρη και τη Λαφρούδα, στο Πόρτο Λάγος, στην Πτελέα και στο Έλος. 
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Ο συνολικός αναπαραγόμενος πληθυσμός του εκτιμάται σε 650-1.950 ζευγ. (Γκούτ-
νερ και συν. 2005, Μακρυγιάννη προσ. επικ., Αλιβιζάτος προσ. επικ., Παναγιωτοπού-
λου in prep.). Ο μαυροκέφαλος γλάρος είναι πολυάριθμος και πιο διαδεδομένος κα-
τά τη μετανάστευση, με συγκεντρώσεις 10.000-14.000 ατόμων σε αρκετούς υγρό-
τοπους της Ελλάδας (Δέλτα Αξιού και Σπερχειού, ταμιευτήρες Κάρλας, Αλυκή Αιγί-
ου κλπ). Το είδος διαχειμάζει επίσης στην Ελλάδα, με πληθυσμό που εκτιμάται σε 
450-550 άτομα (1996-2005) και είναι σαφώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο 
1997-1999, όταν οι διαχειμάζοντες μαυροκέφαλοι γλάροι ανέρχονταν σε 1.200-
1.700 άτομα. Οι κυριότερες περιοχές διαχείμασης είναι ο Αμβρακικός κόλπος, ο 
κόλπος της Γέρας, το Δέλτα Έβρου και ο Θερμαϊκός κόλπος (Ζόγκαρης και συν. 
2003, Κακαλής, Καλπάκης, Μακρυγιάννη, Παναγιωτοπούλου και Χριστόπουλος προσ. 
επικ.). Από τις 91 επανευρέσεις στην Ελλάδα δακτυλιωμένων στο εξωτερικό μαυρο-
κέφαλων γλάρων οι 89 (ποσοστό 97,8%) προέρχονταν από την Ουκρανία. Επιπλέον, 
από τις 47 επανευρέσεις στο εξωτερικό μαυροκέφαλων που δακτυλιώθηκαν στην 
Ελλάδα οι περισσότερες βρέθηκαν στην Ιταλία και ακολουθούν η Γαλλία, η Αλβανία, 
η Ισπανία και η Ουγγαρία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004, Flamant et al. 2003).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του παγκό-
σμιου πληθυσμού (Wetlands International 2006).  

οικολογία: Είναι είδος μεταναστευτικό, που ξεχειμωνιάζει κυρίως σε δυτική Μεσό-
γειο και Ατλαντικό αλλά και στην Αζοφική θάλασσα, στη χερσόνησο της Κριμαίας 
και στην Ελλάδα. Επιστρέφει στις περιοχές αναπαραγωγής από τα τέλη Φεβρουαρί-
ου έως τα μέσα Απριλίου, ενώ η φθινοπωρινή μετανάστευση ξεκινά από τα τέλη Ι-
ουνίου. Στη Μεσόγειο αναπαράγεται σε νησίδες, σε παράκτιους υγρότοπους (λιμνο-
θάλασσες, εκβολές ποταμών, αλμυρόβαλτους κλπ). Προτιμά θέσεις με αραιή βλά-
στηση αλλά σε γενικές γραμμές αποφεύγει αμμώδεις περιοχές. Σχηματίζει αμιγείς 
ή μικτές με άλλα είδη γλάρων και γλαρονιών αποικίες, συνήθως μικρότερες από 
1.000 ζευγ. Τρέφεται με έντομα, θαλάσσια μαλάκια, μικρά ψάρια, σκουλήκια, σπό-
ρους και περιστασιακά με σκουπίδια, συνήθως σε χερσαίες περιοχές, με αγροτικές 
καλλιέργειες ή λιβάδια (Goutner 1994, 1997, Birdlife International 2008). Εκτός 
αναπαραγωγικής περιόδου απαντάται κυρίως σε παράκτιες περιοχές κοντά σε εκ-
βολές ποταμών, λιμάνια, λιμνοθάλασσες και άλλες κλειστές θαλάσσιες περιοχές. 

απειλές: Ενόχληση από αναψυχή ή εκτέλεση έργων στις αποικίες αναπαραγωγής, 
υποβάθμιση, διάβρωση, αλλοίωση ακτών και νησίδων με συνέπεια τη μείωση κα-
τάλληλου βιότοπου φωλιάσματος, ξηρασία, που μειώνει το βαθμό απομόνωσης των 
νησίδων, θήρευση νεοσσών, τυχαία γεγονότα, όπως αντίξοες καιρικές συνθήκες, 
που επιδρούν στις αποικίες. Επίσης, έχει παρατηρηθεί μεγάλη διακύμανση στους 
αριθμούς μαυροκέφαλων γλάρων που φωλιάζουν από χρόνο σε χρόνο, για άγνω-
στους έως τώρα λόγους. Στην Αλυκή Κίτρους η διαχείριση του νερού για την παρα-
γωγή αλατιού και τα συνεχή έργα βελτίωσης και επέκτασης των αλυκών ήταν οι πι-
θανότερες αιτίες της εγκατάλειψης της μεγαλύτερης αποικίας στην Ελλάδα και μιας 
από τις σημαντικότερες στη Μεσόγειο. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος. Ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος στην Ελλάδα και μέρος του διερχόμενου κατά τη μετανάστευση πληθυσμού 
απαντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. Το είδος φώλιασε με επι-
τυχία σε λιμνοθάλασσες της Ροδόπης, σε τεχνητές νησίδες που κατασκευάστηκαν 
για το σκοπό αυτό.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία από την ανθρώπινη ενόχληση κα-
τά την περίοδο της αναπαραγωγής. Διαχειριστικά μέτρα για την προστασία νησίδων 
από τη διάβρωση και τη διαχείριση της βλάστησης στις νησίδες όπου αυτό απαιτεί-
ται και διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής τεχνητών νησίδων σε επιλεγμένες 
υγροτοπικές θέσεις.

Μαρία Παναγιωτοπούλου, Σάββας Καζαντζίδης
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Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)
Μουστακογλάρονο, Whiskered Tern

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον ΕN [A2ac, D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Whiskered Tern is 
a rare and local summer visitor 
and common passage migrant in 
Greece. More numerous as a 
breeding bird up to the early '90s 
(c. 300 pairs, Handrinos & Akriot-
is 1997), the species has seri-
ously declined and currently very 
few pairs (5-10) still nest in Amv-
rakikos and sporadically in 2-3 
more wetlands of northern Greece. 
It nests usually on floating vege-
tation, particularly Water Lilly beds, 
a habitat type now declining in 
Greece. A common passage mi-
grant, especially during the spring migration period, when flocks of Whiskered 
Terns may be seen in many inland and coastal freshwater wetlands, both on the 
mainland and on islands (Handrinos & Akriotis 1997). Water pollution and the 
degradation of wetlands are the main threats for the species.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το μουστακογλάρονο είναι σπάνιος 
και τοπικός καλοκαιρινός επισκέπτης και κοινός διερχόμενος μετανάστης στην Ελ-
λάδα. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90 ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του εί-
δους είχε εκτιμηθεί σε 300 ζευγ., που κατανέμονταν σε τρεις περιοχές (Handrinos 
& Akriotis 1997). Έκτοτε ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους συρρικνώθη-
κε δραματικά και σήμερα φωλιάζει σε πολύ μικρούς αριθμούς (5-10 ζευγ.) στον Αμ-
βρακικό κόλπο (Δέλτα Λούρου, 1-5 ζευγ.) και περιστασιακά πιθανόν σε τουλάχιστον 
άλλους δύο υγρότοπους (Λίμνες Κερκίνη και Χειμαδίτιδα) (Ζόγκαρης και συν. 2003). 
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι δεν υπάρχει ακριβής απογραφή του αναπαραγόμε-
νου πληθυσμού. Είδος κοινό κατά τη μετανάστευση, ιδιαίτερα την ανοιξιάτικη, πα-
ρατηρείται σε εσωτερικούς υγρότοπους (έλη και λίμνες, όπως η Κερκίνη, ο Άγρας, 
η Πρέσπα, η Καστοριά, η Πετρών, η Ισμαρίδα και η Βιστωνίδα) και δέλτα ή εκβο-
λές ποταμών (Αξιού, Αλιάκμονα, Έβρου, Καλαμά, Λούρου κ.ά.), αλλά και σε αρκετά 
νησιά (Handrinos & Akriotis 1997). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006). 

οικολογία: Το μουστακογλάρονο προτιμά υγρότοπους γλυκών νερών με αραιή βλά-
στηση (λίμνες, έλη, ορυζώνες) για αναπαραγωγή αλλά και για διατροφή (Del Hoyo 
et al. 1996). Φωλιάζει σχηματίζοντας χαλαρές αποικίες, συχνά πάνω σε επιπλέοντα 
φύλλα νούφαρων ή και άλλου είδους επιπλέουσα βλάστηση, σε ρηχά νερά, συνήθως 
με ομοειδή άτομα αλλά και με το μαυρογλάρονο. Κατά τη μετανάστευση παρατηρεί-
ται κατά μήκος των ποταμών, σε εσωτερικούς υγρότοπους αλλά και σε παράκτιους 
(π.χ. δέλτα, εκβολές ποταμών κλπ). Προτιμά να ψάχνει την τροφή του (υδρόβια και 
χερσαία έντομα, γυρίνους και μικρά ψάρια) σε ενδιαιτήματα με ρηχά, γλυκά νερά, 
σε ορυζώνες, όταν αυτοί είναι πλημμυρισμένοι, σε αποστραγγιστικές τάφρους κ.α.

απειλές: Η ρύπανση των νερών, ιδιαίτερα από τα γεωργικά φάρμακα και λιπάσμα-
τα, η σταδιακή υποβάθμιση και οι αποξηράνσεις των ελών και των μικρών υγρότο-
πων αποτελούν τις κύριες απειλές για το είδος. Ο συνεχιζόμενος περιορισμός της 
έκτασης των νούφαρων σε ορισμένες περιοχές (π.χ. στη Λ. Κερκίνη) είναι πιθανόν 
μία από τις αιτίες της μείωσης του αναπαραγόμενου πληθυσμού του.
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μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός και μέρος του διερχομένου κατά τη μετανάστευ-
ση πληθυσμού απαντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων από τη ρύπανση 
και την υποβάθμιση, με έμφαση στους υγρότοπους όπου το είδος αναπαράγεται. 
Προώθηση μέτρων για περιορισμό της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμά-
των στις καλλιέργειες περιφερειακά των υγρότοπων. Συστηματική απογραφή και πα-
ρακολούθηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού και έρευνα για τη βιολογία/οικολο-
γία του. Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής τεχνητών νησίδων στους υγρότο-
πους όπου παλιότερα φώλιαζε και εκτιμάται ότι θα ξαναφωλιάσει.

Σάββας Καζαντζίδης.

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
Μαυρογλάρονο, Black Tern

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [A2ac, B2ab(ii,iii,iv,v), D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC  

Summary: The Black Tern is a 
rare and local summer visitor and 
a common passage migrant in 
Greece. More widespread and 
common in the past, the species 
has today a very restricted and 
patchy breeding distribution, 
nesting in only 3-4 wetland sites 
of Macedonia and Epirus, with a 
total population estimated at c. 
20 pairs. It is much more wide-
spread and locally common dur-
ing passage, particularly in spring. 
There are no population counts 
for migrating birds, but flocks of a 
few hundreds ind. are often seen in many wetlands (Handrinos & Akriotis 1997). 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το μαυρογλάρονο είναι σπάνιος κα-
λοκαιρινός επισκέπτης και κοινός διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα, χώρα που 
βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της κατανομής του είδους στην Ευρώπη. Είδος πιο 
κοινό και με ευρύτερη κατανομή στο παρελθόν, ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του 
μαυρογλάρονου στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Κατά τη 
δεκαετία του '90 ο πληθυσμός του εκτιμήθηκε σε 50-200 ζευγ. που κατανέμονταν 
σε 4 ή 5 περιοχές (Handrinos & Akriotis 1997). Το είδος σήμερα φωλιάζει σε 3-4 
μόνον υγρότοπους της Μακεδονίας και της Ηπείρου, με συνολικό πληθυσμό που 
μάλλον δεν υπερβαίνει τα 20 ζευγ. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός βρίσκεται στο Δέλτα 
του Λούρου στον Αμβρακικό κόλπο και εκτιμάται σε 10-15 ζευγ. Στη Λ. Κερκίνη φω-
λιάζουν 2-3 ζευγ., ενώ ελάχιστα φωλιάζουν περιστασιακά στη Λ. Χειμαδίτιδα. Πρέ-
πει πάντως να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει πλήρης απογραφή του αναπαραγόμενου 
στην Ελλάδα πληθυσμού (Handrinos & Akriotis 1997, Ζόγκαρης και συν. 2003). 
Πιο κοινό είδος και με ευρύτερη κατανομή στη χώρα μας κατά τη μετανάστευση (ι-
διαίτερα την ανοιξιάτικη), οπότε παρατηρείται σε πολλούς μεγάλους και μικρούς υ-
γρότοπους, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε παράκτιους. Ο αριθμός των ατόμων 
που διέρχονται από την Ελλάδα κατά τη μετανάστευση δεν είναι γνωστός, αλλά πε-
ριστασιακά έχουν καταγραφεί κοπάδια πολλών εκατοντάδων ατόμων (συνήθως ό-
μως είναι μικρότερα και κυμαίνονται από μερικές δεκάδες έως λίγες εκατοντάδες) 
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(Handrinos & Akriotis 1997). Ένα μαυρογλάρονο δακτυλιωμένο στη Ναμίμπια βρέ-
θηκε στο Δέλτα Έβρου, ενώ 3 άτομα δακτυλιωμένα στο Δέλτα Έβρου βρέθηκαν 
στην Ουκρανία (2) και στη Σενεγάλη (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Το μαυρογλάρονο προτιμά υγρότοπους γλυκών νερών (λίμνες, έλη, ορυ-
ζώνες) για διατροφή και για αναπαραγωγή. Σχηματίζει χαλαρές αποικίες, συνήθως 
με μουστακογλάρονα. Συχνά τοποθετεί τη φωλιά του σε ανοιχτά νερά, επάνω σε ε-
πιπλέουσα βλάστηση, συνήθως από νούφαρα. Κατά τη μετανάστευση παρατηρείται 
και σε παράκτιους υγρότοπους (π.χ. δέλτα και εκβολές ποταμών), αλλά και σε αυ-
τές τις περιπτώσεις ψάχνει την τροφή του (ψάρια, έντομα) πετώντας πάνω από εν-
διαιτήματα με γλυκά νερά. Επίσης, συχνά παρατηρείται σε ορυζώνες, όταν αυτοί εί-
ναι πλημμυρισμένοι, αλλά και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. 

απειλές: Η ρύπανση των νερών και οι αποξηράνσεις των ελών και των μικρών υ-
γρότοπων γλυκού νερού είναι η κυριότερη απειλή για το είδος. Ο περιορισμός της 
έκτασης των νούφαρων σε περιοχές όπου φώλιαζε με μεγαλύτερους αριθμούς στο 
παρελθόν (Λ. Κερκίνη), σε συνδυασμό με ενόχληση από ψαράδες, επισκέπτες κ.ά. 
είναι επίσης μια από τις αιτίες της μείωσης του πληθυσμού του μαυρογλάρονου 
στην Ελλάδα.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και μικρό μέρος του διερχόμενου κατά τη μετανάστευση πληθυσμού απα-
ντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων από τη ρύπανση 
και την υποβάθμιση, με έμφαση στη διάσωση των ελών και ενδιαιτημάτων γλυκού 
νερού όπου το είδος αναπαράγεται. Προώθηση μέτρων για τον περιορισμό της χρή-
σης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφε-
ρειακά των υγρότοπων. Έρευνα για το είδος και συστηματική απογραφή/παρακο-
λούθηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του. Διερεύνηση της δυνατότητας κατα-
σκευής τεχνητών νησίδων στους υγρότοπους όπου φώλιαζε παλαιότερα και εκτιμά-
ται ότι μπορεί να ξαναφωλιάσει.

Σάββας Καζαντζίδης

Sitta krueperi Pelzeln, 1863
Πευκοτσοπανάκος, Krüper's Nuthatch

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [B2ac(ii,iii,iv)]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο NT 

Summary: Krüper's Nuthatch is a 
species with a limited world dis-
tribution in Asia Minor, the Cauca-
sus and the island of Lesvos. The 
Greek population is estimated at 
540-660 pairs, in one single sub-
population, representing <1% of 
the world population. Krüper's 
Nuthatches are found in mature 
pine forests with dead standing 
trees, in which they usually exca-
vate their nest. They are quite 
strictly sedentary and they store 
food, especially pine seeds, in their 
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territories for later use. Although quite large, the Lesvos population is under 
threat mainly from the risk of forest fires which could easily and quickly eliminate 
most or the entire suitable habitat, driving the population to extinction. A better 
understanding of their population parameters, mobility and dynamics and of their 
ecology is highly desirable, but it is most important that measures are immedi-
ately taken to develop and implement conservation action in designated areas.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Πρόκειται για είδος με περιορισμέ-
νη παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση, στη Μικρά Ασία και τον Καύκασο (Cramp & 
Perrins 1993, BirdLife International 2008) και συνολικό πληθυσμό 80.000-
170.000 ζευγάρια. Στην Ελλάδα o τουρκοτσοπανάκος απαντάται μόνο στη Λέσβο 
και μάλιστα περιορίζεται σε μικρό τμήμα του νησιού, όπου ωστόσο τοπικά δεν είναι 
σπάνιο (Handrinos & Akriotis 1997, Κακαλής 2008). Η συνολική περιοχή εξάπλω-
σής του στη Λέσβο εκτιμάται σε λιγότερο από 200 τ.χλμ και το μέγεθος του πληθυ-
σμού σε 540-660 ζευγ. (Κακαλής 2008). Ολόκληρος αυτός ο πληθυσμός αποτελεί 
έναν ενιαίο υποπληθυσμό, επειδή εκτιμάται ότι η επικοινωνία του με το γειτονικό 
πληθυσμό της Τουρκίας είναι πρακτικά μηδενική. Δεν είναι γνωστές οι πληθυσμια-
κές τάσεις του ελληνικού πληθυσμού.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του παγκό-
σμιου. 

οικολογία: Απαντάται μόνο σε ώριμα δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia). Είναι ε-
πιδημητικό είδος, με μικρές ικανότητες διασποράς και υψηλή πιστότητα στις επι-
κράτειές του. Τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα, αλλά και με σπό-
ρους πεύκων, τους οποίους αποθηκεύει για μελλοντική χρήση. Στη Λέσβο φωλιάζει 
αποκλειστικά σε κοιλότητες που διαμορφώνει στο σάπιο ξύλο, σε νεκρούς ιστάμε-
νους κορμούς ή (σπανιότερα) νεκρά κλαδιά. Η παρουσία τέτοιων κορμών διαδρα-
ματίζει κρίσιμο ρόλο στην καταλληλότητα του ενδιαιτήματος (Γρυμπηλάκου 2005, 
Κακαλής 2003). Εξαιτίας των απαιτήσεων αυτών, μεγάλες περιοχές ακόμη και ώρι-
μου πευκοδάσους φαίνεται να είναι ακατάλληλες για τη διαβίωσή του. Λόγω της α-
πομόνωσής του, ο πληθυσμός της Λέσβου είναι πιθανόν να διαφέρει αρκετά σε γε-
νετικό επίπεδο από τον πυρήνα του αντίστοιχου πληθυσμού της Τουρκίας.

απειλές: Ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών είναι μια πολύ σοβαρή και συνεχής απειλή. 
Μια μεγάλη δασική πυρκαγιά μπορεί να αφανίσει μεγάλο μέρος ή ακόμη και όλο το 
κατάλληλο ενδιαίτημα του είδους και να οδηγήσει αρκετά εύκολα τον ελληνικό πλη-
θυσμό σε εξαφάνιση. Η διαχείριση του πευκοδάσους με τρόπο που να μειώνει τη 
διαθεσιμότητα νεκρών ιστάμενων κορμών και ώριμων συστάδων είναι μια επιπλέον 
πιθανή απειλή, η οποία όμως προς το παρόν δε φαίνεται να είναι σημαντική. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το 95% του πληθυσμού 
του απαντάται σε 1 περιοχή του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν και να ε-
φαρμοστούν μέτρα διαχείρισης για τον ελληνικό πληθυσμό, σε συνδυασμό με βελ-
τίωση των γνώσεών μας για την εξάπλωση, το μέγεθος, τη δυναμική και την κινητι-
κότητα του πληθυσμού στη Λέσβο, καθώς και για την οικολογία του. Ενδείκνυται η 
επέκταση των υφιστάμενων περιοχών ΖΕΠ έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο του 
πληθυσμού. Πολύ περισσότερο θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων για την 
αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών όπου ζει το είδος.

Τριαντάφυλλος Ακριώτης, Ελευθέριος Κακαλής, Ελένη Γαληνού
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Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
Κοκκινοκαλιακούδα, Red-billed Chough

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [A2ac, C1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: Τhe Red-billed Chough 
is a widespread but rare and lo-
cal resident in Greece. The spe-
cies occurs in the highest mas-
sifs of mainland Greece, where, 
however, it seems to have seri-
ously declined and has today a 
very patchy distribution. It main-
tains, however, a high population 
on Crete, where it is widespread. 
It has also been reported to occur 
on a few islands, including Euboea 
(Handrinos & Akriotis 1997) but 
there are no recent data to con-
firm it. Its Greek population has 
been estimated at 1,000-1,800 ind. (BirdLife International 2004), with negative 
trends, at least in the mainland. It nests in rock crevices and ravines and feeds 
primarily on land invertebrates and insects, depending on good grazing land and 
open habitats. A major threat for the species is the abandonment of traditional 
agricultural practices and land use changes in the upland landscape. Greek pop-
ulations belong to P. p. docilis.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η κοκκινοκαλιακούδα απαντάται σε 
υψόμετρο που κυμαίνεται από 1.000 μέχρι 2.300 μ., σχεδόν αποκλειστικά στους 
υψηλότερους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης (Handrinos 
& Akriotis 1997, Delestrade 1998, Ξηρουχάκης & Δρετάκης 2006). Έχει επίσης 
αναφερθεί και σε ορισμένα νησιά (Εύβοια, Β. Σποράδες κ.α.) (Handrinos & Akriotis 
1997), αλλά η παρουσία του εκεί δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί. Πρόσφατα, αν και 
ανεπαρκή, δεδομένα δείχνουν σοβαρή πληθυσμιακή μείωση και συρρίκνωση της 
κατανομής του στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου φαίνεται πώς απαντάται σπάνια, ενώ 
ο πληθυσμός της Κρήτης διατηρείται ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το χειμώνα 
παρατηρείται σε χαμηλότερο υψόμετρο (μέχρι τα 400 μ.), ακόμη και κοντά σε καλ-
λιέργειες, ειδικά σε περιόδους έντονης κακοκαιρίας. Ο συνολικός πληθυσμός του 
είδους εκτιμήθηκε τη δεκαετία του 1990 σε 500-2.000 ζευγ., εκ των οποίων 400-
800 στα βουνά της Κρήτης, σχηματίζοντας ενίοτε μεγάλα κοπάδια των 150-200 α-
τόμων (Tucker & Heath 1994, Handrinos & Akriotis 1997, Delestrade 1998). Ο 
σημερινός του πληθυσμός εκτιμάται σε 1.100-1.800 ζευγ. (Birdlife International 
2004) και ανήκει στο υποείδος P. p. docilis.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Η κοκκινοκαλιακούδα φωλιάζει σε σχισμές βράχων, σε απότομες εξάρ-
σεις και φαράγγια (Handrinos & Akriotis 1997). Ο βιότοπος τροφοληψίας της περι-
λαμβάνει βραχώδεις εκτάσεις με χέρσα χωράφια, αλπικά λιβάδια με απότομα διά-
σπαρτα βράχια, οροπέδια και ορεινούς βοσκότοπους με αραιή φυτοκάλυψη. Τρέφε-
ται με ασπόνδυλα (κυρίως ιπτάμενα έντομα, αλλά και σκουλήκια). Ευνοείται από την 
κτηνοτροφία, καθώς η βόσκηση κρατά χαμηλή τη βλάστηση, ενώ και αρκετά ασπόν-
δυλα ευδοκιμούν στην κοπριά των ζώων (Tucker & Heath 1994). Γεννά 3-4 αβγά 
αργά τον Απρίλιο ή στις αρχές του Μαΐου, τα οποία επωάζει για 18 περίπου ημέ-
ρες. Οι νεοσσοί πτερώνονται από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Ιουνίου (Delestrade 
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1998, Ξηρουχάκης αδημ. δεδομένα). Πρόκειται πάντως για είδος που δεν έχει α-
κόμη μελετηθεί επαρκώς, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα.

απειλές: Ο βιότοπος φωλιάσματος του είδους δεν απειλείται άμεσα, αλλά δεν είναι 
ακόμη πλήρως κατανοητές οι αιτίες της σαφούς πληθυσμιακής του μείωσης στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Πάντως, ο βιότοπος τροφοληψίας του σε ορισμένες περιοχές 
έχει συρρικνωθεί λόγω της εγκατάλειψης των ορεινών καλλιεργειών και της νομα-
δικής κτηνοτροφίας. Επίσης, αλλαγές των χρήσεων γης και η αυξανόμενη τουριστι-
κή και οικιστική ανάπτυξη σε οροπέδια έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο είδος. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μέρος του 
ελληνικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στην Κρήτη, απαντάται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000.  

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται να γίνει λεπτομερής καταγραφή 
της εξάπλωσης του είδους και ακριβής εκτίμηση του πληθυσμού του, ιδιαίτερα στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης, απαιτείται μελέτη της οικολογίας του και των μετακινή-
σεών του, αλλά και των αιτιών της μείωσής του. Η διατήρηση και επέκταση ορεινών 
καλλιεργειών θα βελτίωνε τη διαθεσιμότητα της τροφής του, ενώ η διατήρηση πα-
ραδοσιακών μορφών κτηνοτροφίας και συστημάτων βόσκησης θα ευνοούσαν το εί-
δος σημαντικά. 

Σταύρος Ξηρουχάκης, Γιώργος Χανδρινός.

Emberiza cineracea C.L. Brehm, 1855
Σμυρνοτσίχλονο, Cinereous Bunting

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Κινδυνεύον EN [D]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο ΝΤ

Summary: The Cinereous Bunting 
is a very local summer visitor in 
Greece, breeding only on the is-
lands of Lesvos, Chios and Sky-
ros (Handrinos & Akriotis 1997). 
Its total population is estimated 
at 80-205 pairs. It breeds in phryg-
ana with rocks and/or scattered 
trees. Very little is known about 
its ecology and the threats it may 
be facing. On the basis of its 
breeding habitat characteristics, 
it is likely that it is affected by the 
intensity of grazing, fire and pos-
sibly competition with the much 
more numerous and widespread Cretzschmar's Bunting (Emberiza caesia), a very 
closely related species in both taxonomic and ecological terms. Locally, habitat 
destruction due to building and wind farm development and afforestation may be 
important. There are no species specific conservation measures taken at the 
moment. An improvement in our understanding of its status, trends, population 
dynamics and ecological requirements is urgently needed. The only measures 
that may be effective in the short term are such that will forestall any habitat 
loss or deterioration until more effective and targeted measures may be de-
signed and implemented.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το σμυρνοτσίχλονο είναι πολύ τοπι-
κός καλοκαιρινός επισκέπτης στην Ελλάδα, που φωλιάζει μόνο στη Λέσβο, στη Χίο 
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και στη Σκύρο (Handrinos & Akriotis 1997, Ακριώτης 2008, Γαληνού 2008). Πα-
ρατηρήσεις του είδους υπάρχουν και από άλλες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως 
ενδείξεις αναπαραγωγής. Ο συνολικός πληθυσμός του στην Ελλάδα εκτιμάται σε 
80-205 ζευγ. (Ακριώτης 2008) αλλά οι τάσεις του πληθυσμού ή της εξάπλωσης δεν 
είναι γνωστές. Το είδος αποτελείται από δύο υποείδη, το E. c. cineracea, της Ελλά-
δας και δυτικής Μικράς Ασίας, και το E. c. semenowi, της ανατολικής Μικράς Ασί-
ας και του Ιράν, (Cramp & Perrins 1994) αλλά το μέγεθος του πληθυσμού του κά-
θε υποείδους δεν είναι γνωστό. Επομένως, αν και το ποσοστό του παγκόσμιου πλη-
θυσμού του E. c. cineracea που αναπαράγεται στην Ελλάδα δεν μπορεί να εκτιμη-
θεί με ακρίβεια, είναι μάλλον μεγαλύτερο από 1%.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Ο παγκόσμιος 
πληθυσμός του σμυρνοτσίχλονου εκτιμάται σε 2.700-7.900 ζευγ. (Albayrak et al. 
2003), επομένως το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται μεταξύ του 1% 
και 7,6% του παγκόσμιου. 

οικολογία: Το σμυρνοτσίχλονο αναπαράγεται σε περιοχές με χαμηλή και αραιή θα-
μνώδη βλάστηση, συνήθως με κυριαρχία αστοιβής (Sarcopoterium spinosum) (Ακρι-
ώτης 2008, Γαληνού 2008). Τρέφεται κυρίως στο έδαφος και γι' αυτό εκτιμάται ότι 
είναι σημαντικός ο ρόλος της βόσκησης και πιθανώς της φωτιάς στη διαμόρφωση 
κατάλληλων συνθηκών του ενδιαιτήματος: αραιοί και χαμηλοί θάμνοι και δέντρα, με 
κενά που καλύπτονται από πολύ χαμηλή ποώδη βλάστηση, γυμνό έδαφος και βρά-
χους. Από την άλλη μεριά, η υπερβόσκηση και η φωτιά σε μεγάλες εκτάσεις, ιδίως 
κατά την αναπαραγωγική περίοδο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουν σοβαρές αρνη-
τικές επιπτώσεις. Το ενδιαίτημα του σμυρνοτσίχλονου μοιάζει πολύ με αυτό του πολύ 
συγγενικού και πολύ πιο άφθονου στα νησιά του Αιγαίου σκουρόβλαχου (Emberiza 
caesia). Είναι πιθανό να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ειδών αλλά δεν υ-
πάρχει μέχρι στιγμής καμιά περιγραφή ή αξιολόγηση της πιθανότητας αυτής. Σε κά-
θε περίπτωση, οι υπάρχουσες γνώσεις γύρω από τις οικολογικές απαιτήσεις του εί-
δους είναι ελάχιστες και ανεπαρκείς για το σχεδιασμό διαχειριστικών μέτρων.

απειλές: Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος δεν είναι επαρκώς γνωστές. Πιθα-
νές απειλές εκτιμάται ότι είναι η αύξηση ή η μείωση της έντασης της βόσκησης, η 
αύξηση ή η μείωση της συχνότητας φωτιάς, οι κλιματικές αλλαγές και ο πιθανός α-
νταγωνισμός με συγγενικά είδη. Μέχρι στιγμής πολύ τοπικά αντιμετωπίζει επίσης α-
πώλεια ενδιαιτήματος από δενδροφυτεύσεις, οικιστική ανάπτυξη, εγκατάσταση αιο-
λικών πάρκων.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, περίπου το 50% του ελ-
ληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε μία περιοχή ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η άμεση καταγραφή και αξιολόγη-
ση της γεωγραφικής εξάπλωσης, του επιπέδου του πληθυσμού, των αλληλεπιδρά-
σεων μεταξύ υποπληθυσμών, άλλων παραμέτρων της δυναμικής των πληθυσμών 
του και των οικολογικών απαιτήσεων και αλληλεπιδράσεων του είδους, ενδεχομέ-
νως καλύπτοντας και το σκουρόβλαχο (για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω). 
Άμεσα επίσης μπορούν να ληφθούν μέτρα τα οποία, βραχυπρόθεσμα, θα διατηρή-
σουν τη συνολική έκταση και ποιότητα του υφιστάμενου ενδιαιτήματος, με το να δι-
ατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς χρήσης και διαχείρισης των φρυγανικών περιο-
χών στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σκύρο. Πιο ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα μπορούν 
να σχεδιαστούν μόνον εφόσον υπάρξει μια αξιόλογη βελτίωση στη γνώση για την 
παρουσία και οικολογία του είδους στην Ελλάδα.

Τριαντάφυλλος Ακριώτης, Ελένη Γαληνού, Ελευθέριος Κακαλής
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Cygnus columbianus (Ord, 1815)
Νανόκυκνος, Tundra Swan

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [B2ac(iv)]

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: The Tundra Swan is a 
scarce and local wintering visitor 
in Greece. Until 1996 it was an 
accidental species, with only 8 
records, but today it is regularly 
wintering in Greece, although al-
most exclusively in Thrace and 
particularly in the Evros Delta. 
Maximum counts in Greece: 750 
ind. (Εvros Delta, 22-2-2008) and 
473 ind. (Evros Delta, 18-1-2006) 
(Handrinos 1996, Handrinos & 
Akriotis 1997).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Ο νανόκυκνος είναι 
σπάνιος και τοπικός χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα. Mέχρι το 1996 το είδος 
είχε καταγραφεί μόνον 8 φορές. Το 97% του διαχειμάζοντος πληθυσμού απαντάται 
στη Θράκη και σχεδόν αποκλειστικά στο Δέλτα Έβρου, όπου η παρουσία του τα τε-
λευταία χρόνια είναι τακτική, με μέγιστες καταμετρήσεις 750 άτομα στις 22-2-2008 
και 473 άτομα στις 18-1-2006) (Handrinos 1996, Handrinos & Akriotis 1997, Α-
λιβιζάτος και συν. υπο προετοιμασία). Πρόσφατα εμφανίζει μειωτικές τάσεις (κατά 
30%) στην Ευρώπη (ΒirdLife International 2004). Δύο νανόκυκνοι που είχαν δακτυ-
λιωθεί στην Ολλανδία και στην Αρκτική Ρωσία βρέθηκαν στο Δέλτα Έβρου (Ακριώ-
της & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του (διαχειμάζοντος) ευ-
ρωπαϊκού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Το πιο μικρόσωμο είδος κύκνου στη Δ. Παλαιαρκτική. Συνήθως σχημα-
τίζει μικτά κοπάδια με τα άλλα δύο είδη κύκνων που επίσης διαχειμάζουν στην Ελ-
λάδα. Προτιμά λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτους και σπανιότερα υγρότοπους γλυ-
κού νερού. Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν τρέφεται ποτέ σε 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

απειλές: Στο Δέλτα Έβρου συχνά ενοχλείται από την κυνηγετική δραστηριότητα και 
αναγκάζεται να μετακινείται συνεχώς, διακόπτοντας τη διαδικασία της τροφοληψίας. 
Οι αλλοιώσεις του ενδιαιτήματος είναι ίσως μια επιπλέον απειλή.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο πληθυσμός 
του βρίσκεται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Νatura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αποτελεσματικότερη προστασία των ενδιαιτη-
μάτων του, αποφυγή ενόχλησης από το κυνήγι, μακροχρόνια παρακολούθηση του 
πληθυσμού του.

Γιώργος Χανδρινός, Ελένη Μακρυγιάννη, Didier Vangeluwe
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Branta ruficollis (Pallas, 1769)
Κοκκινόχηνα, Red-breasted Goose

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [B2ac(iv)]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον ΕΝ / ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: More common and 
widespread in the past, the Red-
breasted Goose is today a scarce 
and local winter visitor almost ex-
clusively in NE Greece (Thrace and 
E. Macedonia). The main strong-
hold of the species is the Evros 
Delta, where a small population 
regularly winters. Αverage MWC 
population (1996-2005) 238 ind. 
and maximum counts in Greece, 
both from the Evros Delta, 2,400 
ind. (20-2-2003) and c. 2,000 ind. 
(2-3-1985). A vulnerable species, 
it is threatened by habitat chang-
es, illegal shooting and shooting disturbance (Handrinos 1991, Handrinos & Akri-
otis 1997).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η κοκκινόχηνα είχε ευρύτερη κατα-
νομή στην Ελλάδα στο παρελθόν αλλά σήμερα είναι ασυνήθιστος και τοπικός χειμε-
ρινός επισκέπτης. Η παρουσία του είδους στη χώρα μας εξαρτάται από τη δριμύτη-
τα του χειμώνα και τα διαθέσιμα τροφικά αποθέματα στη Β.Δ. Μαύρη Θάλασσα, ό-
που διαχειμάζει ολόκληρος σχεδόν ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους. Διαχειμά-
ζει στη Θράκη και στην Αν. Μακεδονία. Ο κύριος όγκος του πληθυσμού καταγράφε-
ται στο Δέλτα Έβρου, ενώ λίγα άτομα εμφανίζονται κατά καιρούς στο Δέλτα Νέστου 
και τη Λ. Κερκίνη. Σε περιπτώσεις βαρυχειμωνιάς μεμονωμένα άτομα καταφεύγουν 
και στη νότια Ελλάδα ή και σε νησιά (Αττική, Εύβοια, Λέσβος κ.α.). Μέσος όρος ΜΕ-
ΚΥΠ (1996-2005) 238 άτομα, ενώ οι μέγιστες καταμετρήσεις στην Ελλάδα προέρ-
χονται από το Δέλτα Έβρου και ήταν 2.400 άτομα στις 20-2-2003 (Μακρυγιάννη 
προσ. επικ.) και περίπου 2.000 άτομα στις 2-3-1985 (Handrinos 1991, Handrinos 
& Akriotis 1997, Αλιβιζάτος και συν. υπο προετοιμασία). Υπάρχει μια επανεύρεση 
στην Ελλάδα (Δέλτα Έβρου) ενός ατόμου που είχε δακτυλιωθεί στην Ουκρανία (Χαν-
δρινός & Ακριώτης 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του (διαχειμάζοντος) ευρω-
παϊκού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Στο Δέλτα Έβρου οι κοκκινόχηνες προτιμούν φυσικά λιβάδια με αλόφυ-
τα και αγρωστώδη και σπανιότερα αλμυρόβαλτους, ενώ κατά καιρούς τρέφονται και 
σε καλλιέργειες με χειμερινά σιτηρά. Σχεδόν πάντοτε απαντώνται με άλλα είδη α-
γριόχηνας, κυρίως την ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons), με την οποία σχηματί-
ζει μικτά κοπάδια, συνήθως όμως εμφανίζεται στην Ελλάδα αργότερα από αυτές 
και αναλόγως της δριμύτητας του χειμώνα.

απειλές: Αν και είναι μη θηρεύσιμο είδος, αρκετά άτομα σκοτώνονται κάθε χειμώ-
να λόγω της ομοιότητάς του με την ασπρομέτωπη χήνα ή από λαθροθήρες. Είναι ε-
πίσης είδος ιδιαίτερα ευάλωτο στην ενόχληση από την κυνηγετική δραστηριότητα, 
στις αλλοιώσεις του ενδιαιτήματός του κ.ά.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο πληθυσμός 
του στην Ελλάδα απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο καλύτερης μελέτης στο Δέλτα Έβρου, στο πλαίσιο 
διαφόρων προγραμμάτων.
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μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρή τήρηση της κυνηγετικής δραστηριό-
τητας και έλεγχος της λαθροθηρίας, επέκταση των ΚΑΖ στις περιοχές όπου απαντά-
ται το είδος, αποτελεσματικότερη διαχείριση/προστασία των ενδιαιτημάτων τροφο-
ληψίας του είδους, ιδιαίτερα σε σχέση με την υπερβόσκηση στο Δέλτα Έβρου, απο-
φυγή ενόχλησης, μελέτη της βιολογίας/οικολογίας του, μακροχρόνια παρακολούθη-
ση του πληθυσμού του.

Γιώργος Χανδρινός, Ελένη Μακρυγιάννη, Didier Vangeluwe.

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Καστανόπαπια, Ruddy Shelduck

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1]

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU

Summary: The Ruddy Shelduck is 
a scarce breeding and a local, al-
most erratic, partial migrant and 
wintering species in Greece. It 
breeds mainly along the coasts of 
Thrace (from the Nestos Delta 
eastwards to the Evros Delta), 
with only occasional pairs in Mac-
edonia. The species also nests 
on a few large islands, particular-
ly Limnos, Lesvos, Samos and 
Kos (Handrinos & Akriotis 1997). 
The current population breeding 
in Greece is estimated at 60-80 
pairs and is fluctuating, with slight-
ly increasing local trends. The majority breeds on the islands of Limnos (33-49 
pairs) and Lesvos (13-19 pairs) (Kakalis & HOS 2008). Outside the breeding sea-
son Ruddy Shelducks occur both as migrants as well as wintering birds in almost 
the same areas (N-NE Greece, Limnos, Lesvos etc) (Handrinos & Akriotis 1997). 
The average (1996-2005) wintering population is 22 ind., with the Evros Delta 
holding almost 98% of the total population wintering in Greece. Maximum winter 
counts: 352 ind. (Evros Delta, 11-11-2007).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η καστανόπαπια είναι 
επιδημητικό είδος. Φωλιάζει τοπικά, κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους, στη Θρά-
κη, σπανιότερα στη Μακεδονία, καθώς και σε ορισμένα μεγάλα νησιά, όπως η Λή-
μνος, η Λέσβος, η Σάμος, η Κως κ.ά. (Handrinos & Akriotis 1997). Ο συνολικός 
αναπαραγόμενος πληθυσμός εκτιμάται σε 60-80 ζευγ. και είναι κυμαινόμενος, με ε-
λαφρώς αυξητικές τάσεις. Σύμφωνα με πρόσφατες καταγραφές, στη Λήμνο φωλιά-
ζουν 33-49 ζευγ. και στη Λέσβο 13-19 ζευγ. (Κακαλής & ΕΟΕ 2008). Το είδος α-
παντάται επίσης τόσο το χειμώνα όσο και κατά τη μετανάστευση, στις ίδιες σχεδόν 
περιοχές όπου αναπαράγεται. Ο μέσος όρος (1996-2005) του διαχειμάζοντος πλη-
θυσμού είναι 22 άτομα, με σημαντικότερη περιοχή το Δέλτα Έβρου, όπου διαχειμά-
ζει το 98% του πληθυσμού της τελευταίας δεκαετίας. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις 
του είδους ήταν 352 άτομα στις 11-1-2007 και 240 άτομα στις 18-1-2006 (Αλιβι-
ζάτος και συν. υπό προετοιμασία). Οι μέγιστες χειμερινές καταγραφές στα νησιά ή-
ταν 69 άτομα στην Αλυκή/Χορταρόλιμνη Λήμνου (23-2-2008) και 57 άτομα στην 
Καλλονή Λέσβου (25-2-2007) (Κακαλής & ΕΟΕ 2008).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006).
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οικολογία: Η καστανόπαπια αναπαράγεται σχεδόν αποκλειστικά σε παράκτιους υ-
γρότοπους (λιμνοθάλασσες, αμμοθίνες, αλμυρόβαλτους, αλυκές κ.ά.), σπανιότερα σε 
βραχονησίδες κοντά στην ακτή, αλλά καμιά φορά και σε εσωτερικές περιοχές με βρά-
χια. Το χειμώνα προτιμά επίσης τους ίδιους τύπους υγρότοπων, σπανιότερα σε λί-
μνες γλυκού νερού, έλη κ.ά. Γενικά, δε γνωρίζουμε πολλά για τη βιολογία/οικολο-
γία του είδους στην Ελλάδα.

απειλές: Αν και είναι μη θηρεύσιμο είδος, γίνεται συχνά αντικείμενο λαθροθηρίας, 
ιδιαίτερα στα νησιά, ή ενοχλείται κατά την άσκηση του κυνηγίου. Τοπικά ίσως αντι-
μετωπίζει προβλήματα από ανθρώπινες επεμβάσεις στα ενδιαιτήματα του, κυρίως 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ο κύριος όγκος του α-
ναπαραγόμενου και διαχειμάζοντος πληθυσμού στην Ελλάδα απαντάται σε περιοχές 
του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας και της 
τήρησης της κυνηγετικής νομοθεσίας, μέτρα διαχείρισης και  προστασίας των ενδι-
αιτημάτων του είδους κυρίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο, μελέτη της βιολο-
γίας/οικολογίας του και μακροχρόνια παρακολούθηση του πληθυσμού του.

Γιώργος Χανδρινός, Ελευθέριος Κακαλής

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Βαρβάρα, Shelduck

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Shelduck is a wide-
spread but scarce and local resi-
dent and a fairly widespread, lo-
cally common, winter visitor in 
Greece. The species nests in a 
few coastal wetlands of Thrace, 
Macedonia, Epirus and Sterea El-
lada (Handrinos & Akriotis 1997). 
Interestingly, the species also 
nests commonly on the island of 
Limnos, with a population of 62-
75 pairs (Kakalis & HOS 2008, 
Kakalis pers. com.) and these re-
cent findings increase the estima-
tion of the total Greek population 
to 120-150 pairs. More numerous and widespread in winter, its population is 
showing slightly increasing trends. Average MWC population (1996-2005) 4,128 
ind., maximum winter count 10,500 ind. (1989) and maximum site count 4,660 
ind. (Rodopi Lagoons, 1997). Five wetlands hold 88% of the wintering population in 
Greece and Greece hosts 6% of the regional wintering population (Handrinos 1989). 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η βαρβάρα είναι ασυ-
νήθιστο και τοπικό επιδημητικό είδος, αρκετά πιο διαδεδομένο και τοπικά κοινό το 
χειμώνα. Ο κύριος όγκος του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού φωλιάζει 
σε όλους σχεδόν τους παράκτιους υγρότοπους της Θράκης, της Μακεδονίας, κα-
θώς και (λιγότερα ζευγάρια) στους μεγάλους παράκτιους υγρότοπους της Ηπείρου 
και της Στερεάς Ελλάδος (Handrinos & Akriotis 1997). Είναι ενδιαφέρον ότι ο με-
γαλύτερος τοπικός πληθυσμός που αναπαράγεται στην Ελλάδα βρίσκεται στη Λήμνο 
και ανέρχεται σε 62-75 ζευγ. (Κακαλής & ΕΟΕ 2008, Κακαλής προσ. επικ.). Με 
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βάση τα πρόσφατα αυτά δεδομένα, ο συνολικός αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πλη-
θυσμός επανεκτιμάται σε 120-150 ζευγ. και είναι κυμαινόμενος, χωρίς όμως αυξη-
τικές τάσεις. Η βαρβάρα έχει ευρύτερη κατανομή και μεγαλύτερο πληθυσμό το χει-
μώνα, όταν εμφανίζει οριακά αυξητικές τάσεις. Μέσος όρος ΜΕΚΥΠ (1996-2005) 
4.128 άτομα, μέγιστη ετήσια καταμέτρηση 10.500 άτομα (1989) και μέγιστη τοπι-
κή καταμέτρηση 4.660 άτομα, στις λιμνοθάλασσες Ροδόπης (1997). Το 88% του 
διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού καταγράφεται σε 5 υγρότοπους (Δέλτα Έ-
βρου, Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, λιμνοθάλασσες Ροδόπης, Πόρτο Λάγος και Λ. 
Κερκίνη) (Handrinos 1987b, Αλιβιζάτος και συν. υπο προετοιμασία). Επτά βαρβά-
ρες που είχαν δακτυλιωθεί στο Καζακστάν (4), στην Ουκρανία (2) και στη Γαλλία 
βρέθηκαν στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στο Δέλτα Έβρου και Δέλτα Αξιού (5) (Α-
κριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: Το 6% του περιφερειακού διαχει-
μάζοντος πληθυσμού (Μαύρη Θάλασσα/Ανατολική Μεσόγειος) (Wetlands International 
2006).

οικολογία: Μεγαλόσωμη πάπια, που φωλιάζει σε φυσικές τρύπες ή κοιλώματα, σε 
αμμώδεις εκτάσεις, γήλοφους κ.ά. Δείχνει σαφή προτίμηση στους παράκτιους υγρό-
τοπους με λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, εκτεταμένα λασποτόπια, ρηχές αμμώ-
δεις ακτές, αλυκές και κλειστούς θαλάσσιους κόλπους. Συχνά πάντως και σε εσω-
τερικούς υγρότοπους γλυκού νερού (λίμνες κ.ά.), όπως η Λ. Κερκίνη. Τρέφεται με 
μικρά μαλάκια, καρκινοειδή, αλλά και φυτική τροφή. 

απειλές: Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός παραμένει μικρός και θεωρείται ευάλωτος 
σε ανθρώπινες επεμβάσεις, ενόχληση κ.ά. Παρότι δεν ανήκει στα θηρεύσιμα είδη, 
θηρεύεται σε αρκετές περιοχές (από άγνοια ή αδιακρίτως) ή παρενοχλείται κατά 
την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο α-
ναπαραγόμενος πληθυσμός και μεγάλο ποσοστό του διαχειμάζοντος απαντώνται σε 
περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρός έλεγχος της λαθροθηρίας, αποτε-
λεσματικότερη προστασία των χώρων αναπαραγωγής, μελέτη της βιολογίας/οικολο-
γίας του είδους και μακροχρόνια παρακολούθηση του πληθυσμού του.

Γιώργος Χανδρινός, Ελευθέριος Κακαλής

Anas strepera Linnaeus, 1758
Καπακλής, Gadwall

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(ii,iii,iv), D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Gadwall is a rare 
and local breeder and regular 
winter visitor in Greece (Handri-
nos & Akriotis 1997). The current 
breeding population is estimated 
at 10-20 pairs (BirdLife Interna-
tional 2004) and the average 
MWC population (1996-2005) is 
1,746 ind., with maximum count 
5,858 ind. (1999) and maximum 
site count 3,860 ind. (Evros Del-
ta, 10-1-1989). The least common 
of all surface ducks species win-
tering in Greece, with a patchy dis-
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tribution, mainly in Thrace, Macedonia and Epirus and 81% of the wintering pop-
ulation in Greece in only 3 sites. It is a huntable species, but there are no bag 
statistics in Greece. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Παρά την ευρεία του κατανομή στη Δ. 
Παλαιαρκτική, ο καπακλής διατηρεί οριακή, κατακερματισμένη και αραιή κατανομή 
στην Ελλάδα, τόσο κατά την αναπαραγωγική περίοδο όσο και το χειμώνα (Handrinos 
& Akriotis 1997). Φωλιάζει σε ελάχιστους πλέον υγρότοπους της Θράκης και της 
Μακεδονίας, ο δε συνολικός αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός εκτιμάται σε 
10-20 ζευγ. (BirdLife International 2004). Το είδος είναι πιο πολυάριθμο το χειμώ-
να και οι σημαντικότεροι υγρότοποι για το διαχειμάζοντα πληθυσμό είναι το Δέλτα 
Έβρου, η Λ. Κερκίνη και ο Αμβρακικός κόλπος, που φιλοξενούν το 81% του συνολι-
κού διαχειμάζοντος πληθυσμού. Ο μέσος όρος του διαχειμάζοντος πληθυσμού ΜΕ-
ΚΥΠ (1996-2005) είναι 1.746 άτομα, η μέγιστη καταμέτρηση είναι 5.858 άτομα 
(1998) και η μέγιστη καταμέτρηση υγροτόπου είναι 3.860 άτομα (Δέλτα Έβρου, 10-
1-1989) (Αλιβιζάτος και συν. υπο προετοιμασία). Ένας καπακλής δακτυλιωμένος 
στη Γερμανία βρέθηκε στο Πόρτο Λάγος (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). Θηρεύσι-
μο είδος, αλλά δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για την κάρπωσή του. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: >1% (μόνο το Δέλτα Έβρου) του 
περιφερειακού διαχειμάζοντος πληθυσμού (Μαύρη Θάλασσα/Ανατολική Μεσόγειος) 
(Wetlands International 2006).

οικολογία: Αναπαράγεται κυρίως σε ρηχούς, ευτροφικούς/μεσοτροφικούς υγρότο-
πους, με πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες, έλη κ.ά.), κυρίως με γλυκό νερό. Το χειμώ-
να απαντάται σε υγρότοπους με μεγάλες ανοικτές υδάτινες εκτάσεις, τόσο σε πα-
ράκτιες περιοχές όσο και εσωτερικά (λιμνοθάλασσες, δελταϊκά συστήματα, λίμνες 
κ.ά.). Έχει ευρύ διαιτολόγιο, ιδιαίτερα το χειμώνα, με προτίμηση στη φυτική τροφή 
(σπόροι κ.ά.). 

απειλές: Παρά την έλλειψη επαρκών ιστορικών δεδομένων, ο αναπαραγόμενος 
πληθυσμός του καπακλή στην Ελλάδα δείχνει σαφή μείωση. Λόγω του πλέον πολύ 
μικρού μεγέθους του, απειλείται κυρίως από τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των εν-
διαιτημάτων αναπαραγωγής του (ελώδεις εκτάσεις, ρηχοί υγρότοποι γλυκού νερού 
κ.ά.). Λόγω, επίσης, του μικρού και κατακερματισμένου διαχειμάζοντος πληθυσμού, 
σε συνδυασμό με την έλλειψη στατιστικών για τα επίπεδα κάρπωσης του, το είδος 
ίσως υφίσταται υπερθήρευση.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Θηρεύσιμο είδος. Το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Διαχείριση και προστασία των ενδιαιτημάτων 
όπου φωλιάζει. Συστηματική απογραφή, παρακολούθηση και μελέτη της βιολογίας 
και οικολογίας του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού, αλλά και των απειλών 
που αντιμετωπίζει το είδος. Απαγόρευση της θήρας του σε εθνικό ή έστω σε περι-
φερειακό επίπεδο. 

Γιώργος Χανδρινός, Σάββας Καζαντζίδης.

Anas querquedula Linnaeus, 1758
Σαρσέλα, Garganey

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(ii,iii,iv), D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Garganey is a rare and scarce, most probably rare, summer visi-
tor and a widespread passage migrant in Greece. The breeding population of the 
species has definitely declined during the last 30-40 years and is today nesting 
in only a few wetlands, mainly in Northern Greece and occasionally elsewhere 
(Handrinos & Akriotis 1997). The current breeding population is estimated in 0-
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10 pairs (BirdLife International 
2004), is fluctuating and has 
negative trends. More widespread 
and numerous during migration, 
particularly in spring, although ex-
tremely few data on numbers, 
since many flocks move over the 
sea. Maximum ever count in 
Greece: c. 15000 ind. (L. Ismaris, 
13-4-1992) (Handrinos & Akriotis 
1997). 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Πολύ πιο διαδεδομένο 
είδος στο παρελθόν, ο αναπαραγό-
μενος πληθυσμός της σαρσέλας στην Ελλάδα υπέστη σαφή μείωση τις τελευταίες 
3-4 δεκαετίες. Σήμερα φωλιάζει σε ελάχιστους σχετικά υγρότοπους, κυρίως σε Θρά-
κη, Μακεδονία, Ήπειρο και περιστασιακά αλλού (Λήμνος, Κρήτη κ.α.) (Handrinos & 
Akriotis 1997). Ο σημερινός αναπαραγόμενος πληθυσμός εκτιμάται ότι δεν ξεπερ-
νά τα 10 ζευγ. (BirdLife International 2004), αν και είναι ασταθής, με περιστασια-
κά μικρές αυξομειώσεις. Έχει πάντως τάσεις μείωσης, λόγω του περιορισμού των 
ενδιαιτημάτων φωλιάσματος. Mεγαλύτεροι αριθμοί παρατηρούνται κατά τη μετανά-
στευση, ιδιαίτερα την άνοιξη, αλλά δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα δεδομένα ή έστω 
εκτιμήσεις για το ακριβές μέγεθός τους. Η μέγιστη καταμέτρηση στην Ελλάδα αφο-
ρούσε περίπου 15.000 άτομα στη Λ. Ισμαρίδα στις 13-4-1992 (Handrinos & Akriotis 
1997). Υπάρχουν 23 επανευρέσεις στην Ελλάδα ατόμων δακτυλιωμένων κυρίως 
στη Ρωσία (7) και Ολλανδία (5), αλλά και 3 στο Μάλι (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). 
Θηρεύσιμο είδος, αλλά δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για την κάρπωσή του.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006).

οικολογία: Η σαρσέλα φωλιάζει σε ευτροφικούς-μεσοτροφικούς υγρότοπους, με 
συνήθως ρηχά, γλυκά νερά και πυκνή βλάστηση, σπανιότερα δε σε λιμνοθάλασσες. 
Κατά τη μετανάστευση απαντάται σε όλους σχεδόν τους τύπους υγρότοπων, κυρίως 
όμως σε παράκτιους. Μεγάλα κοπάδια μεταναστεύουν επίσης κατά μήκος των θα-
λάσσιων ακτών (σε κλειστούς, ρηχούς κόλπους κ.α.), συχνά δε στα ανοικτά, όπου 
περνούν απαρατήρητα. 

απειλές: Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός φαίνεται πως επηρεάζεται αρνητικά από 
τη συνεχή μείωση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής (έλη, ρηχοί υγρότοποι γλυκού 
νερού, υγρολίβαδα κ.ά.). Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τις απειλές κατά τη 
μετανάστευση στην Ελλάδα, εκτός ίσως από πιθανή λαθροθηρία ή άλλες ενοχλήσεις. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Θηρεύσιμο είδος. Ολόκληρος σχεδόν ο αναπα-
ραγόμενος και μικρό μέρος του μετακινούμενου κατά τις μεταναστεύσεις πληθυ-
σμού απαντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Διαχείριση και προστασία των ενδιαιτημάτων 
όπου φωλιάζει, συστηματική καταγραφή του αναπαραγόμενου πληθυσμού αλλά και 
των πληθυσμών που μετακινούνται κατά τη μετανάστευση, καθώς και έλεγχος της 
λαθροθηρίας, ιδιαίτερα τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Χανδρινός
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Aythya nyroca (GüldenstŠdt, 1770)
Βαλτόπαπια, Ferruginous Duck

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο ΝΤ / ευρώπη: Τρωτό VU

 

Summary: The Ferruginous Duck 
is a local and scarce summer vis-
itor, widespread and fairly com-
mon passage migrant in Greece. 
Once a widespread breeding spe-
cies in many wetlands, is has 
now a patchy and very local breed-
ing range, mainly in Thrace, Mac-
edonia and Epirus, with a total 
population estimated at 130-250 
pairs (Handrinos & Akriotis 1997, 
Zogaris & Handrinos 2002, BirdLife 
International 2004). No counts ex-
ist, but fairly large numbers mi-
grate through Greece, especially 
in autumn, when staging flocks congregate at some larger wetlands and a few, 
small flocks linger until December. Wintering numbers are very small and local-
ized and tend to fluctuate. The species is very sensitive to anthropogenic wet-
land degradation, especially to artificial drying of freshwater wetlands due to wa-
ter mismanagement or overexploitation. Illegal shooting and hunting disturbance 
is also a widespread problem. 

εξάπλωση και πληθυσμιακά στοιχεία: Στην Ελλάδα η βαλτόπαπια είναι τοπικός και 
ασυνήθιστος καλοκαιρινός επισκέπτης, αρκετά κοινός κατά τη μετανάστευση και 
πολύ σπάνιος το χειμώνα. Πολύ πιο κοινό είδος παλιότερα, φώλιαζε σε πολλούς υ-
γρότοπους αλλά οι πληθυσμοί της εμφάνισαν σοβαρή μείωση, ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία 50 χρόνια (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997). Σήμερα φωλιάζει 
σε τουλάχιστον 24 περιοχές, ο δε συνολικός της πληθυσμός εκτιμάται σε 130-250 
ζευγ. (Zogaris & Handrinos 2002, BirdLife International 2004). Η σημαντικότερη 
περιοχή για το είδος είναι ο βάλτος Ροδιάς στον Αμβρακικό (50-80 ζευγ.), ενώ άλ-
λες σημαντικές περιοχές για την αναπαραγωγή του είδους είναι οι λίμνες Χειμαδίτι-
δα και Καστοριάς, οι υγρότοποι της Ηπείρου (Έλος Καλοδικίου, Λ. Ιωαννίνων), κα-
θώς και άλλοι υγρότοποι της Μακεδονίας και της Θράκης (Λ. Ισμαρίδα, Δέλτα Έβρου 
κ.ά.). Το είδος φωλιάζει σπάνια στη νότια Ελλάδα, αλλά πρόσφατα επιβεβαιώθηκε 
η αναπαραγωγή του στην Αττική (περίπου 5-10 ζευγ. το 2006) και στη λιμνοθάλασ-
σα Πρόκοπος-Έλος Λάμιας (Στροφυλιά Πελοποννήσου) (Καρδακάρη και συν. 2006). 
Κατά τη μετανάστευση, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, οι πληθυσμοί του είδους είναι πιο 
εμφανείς και συχνά παρατηρούνται μικρές ομάδες ή και σμήνη εκατοντάδων που-
λιών σε πολλούς υγρότοπους, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και σε αρκετά νη-
σιά (Κρήτη, Λέσβο κ.ά.). Το φθινόπωρο, μάλιστα, η μετανάστευση είναι παρατετα-
μένη (Ιούλιος-Δεκέμβριος) ενώ ελάχιστα άτομα παραμένουν στην Ελλάδα, όπου δι-
αχειμάζουν, συνήθως σε μικρές ομάδες (Handrinos 1989, Handrinos & Akriotis 
1997, Bonetti & Παπακωνσταντίνου 2000, Αλιβιζάτος και συν. υπό προετοιμασία).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Η βαλτόπαπια προτιμά κυρίως εσωτερικούς υγρότοπους (λίμνες με έλη 
γλυκού νερού) ή παράκτιους υγρότοπους με μωσαϊκό από καλαμιώνες ή άλλη ανα-
δυόμενη βλάστηση. Κατά την αναπαραγωγή συχνάζει σε ρηχά νερά με επιπλέουσα 
βλάστηση, όπως νούφαρα (Nymphaea alba) στον Αμβρακικό (Ζόγκαρης και συν. 
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2003). Φωλιάζει στο έδαφος, σε πυκνά καλάμια ή άλλη υδρόβια βλάστηση, στις πα-
ρυφές της ελεύθερης επιφάνειας νερού ή σε πυκνή αναδυόμενη βλάστηση πάνω 
από το νερό. Είναι παμφάγο είδος αλλά αναφέρεται ότι προτιμά τροφές φυτικής 
προέλευσης, όπως φύλλα και ρίζες υδρόβιων φυτών (αναδυόμενων και πλευστοφύ-
των), ενώ τρέφεται και με ζωικά είδη (μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα), κυρίως την ε-
ποχή αναπαραγωγής (Callaghan 1997). Αναζητά την τροφή της ψάχνοντας στην ε-
πιφάνεια ή βουτώντας σε ρηχά νερά (30-100 εκ.), κοντά σε πυκνή βλάστηση. 

απειλές: Το είδος απειλείται κυρίως από την αποξήρανση υγρότοπων και τη λαθρο-
θηρία. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι θηρεύσιμο είδος, πολλές βαλτόπαπιες θηρεύ-
ονται κάθε χρόνο, κυρίως λόγω της δυσκολίας των κυνηγών να τις διακρίνουν από 
άλλες πάπιες, των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται. Σε ορισμένα μέρη όπου φωλιάζει 
το πρόβλημα της λαθροθηρίας είναι πάντως ιδιαίτερα οξύ, όπως στον Αμβρακικό 
κόλπο, όπου το είδος καταδιώκεται συστηματικά αμέσως μετά την αναπαραγωγική 
περίοδο, ενώ πολλά πουλιά αποδεκατίζονται κατά τη πτερόρροια ή και κατά τη πα-
ρατεταμένη μετανάστευση προς την Αφρική (Ιούλιο-Δεκέμβριο) (Ζόγκαρης και συν. 
2003). Τοπικά το είδος αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα, που όμως δεν έχουν 
αξιολογηθεί επαρκώς, όπως η ρύπανση νερών, που μπορεί να προκαλέσει ευτρο-
φισμό και σημαντικές αλλαγές στο ενδιαίτημα. Το είδος πιθανώς να είναι και ευαί-
σθητο στην αλλοίωση ενδιαιτημάτων από την εισβολή ξενικών ειδών, όπως ο μυο-
κάστορας, ο χορτοφάγος κυπρίνος κ.ά. (Callaghan 1997). Τέλος, σε ορισμένες λί-
μνες, όπως στη Χειμαδίτιδα και τη Ζάζαρη, αρκετές βαλτόπαπιες πνίγονται περιστα-
σιακά σε δίκτυα ψαράδων.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο α-
ναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Σχέδια διαχείρισης υδάτων σε υγρότοπους μπο-
ρούν να επαναφέρουν ή να βοηθήσουν την ανάκαμψη των αναπαραγόμενων πληθυ-
σμών. Εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα είναι η λαθροθηρία, ειδικά σε ορισμένους υ-
γρότοπους, όπως στο βάλτο Ροδιάς, στον Αμβρακικό κόλπο, και κατά τη φθινοπωρι-
νή μετανάστευση. Xρειάζεται επίσης συστηματική καταγραφή και χαρτογράφηση του 
αναπαραγόμενου πληθυσμού και μακροχρόνια παρακολούθηση των τάσεών του.

Σταμάτης Ζόγκαρης, Αλέξης Βλάμης

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 
Αγριόκουρκος, Capercaillie

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1+2]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Capercaillie is a 
rare and very local resident spe-
cies in Greece. The Greek popula-
tion is the southernmost in the 
Western Palearctic and isolated. 
The species occurs in only three 
distinct areas of Macedonia: 
Western Rodopi mts., the forest 
of Lailias, near Serres, and on Mt. 
Athos (Handrinos & Akriotis 1997). 
In western Rodopi, where the 
bulk of the Greek population ex-
ists, the species prefers undis-
turbed parts of dense, mixed for-
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ests, dominated by Norway Spruce (Picea abies), Scots Pine (Pinus sylvestris), 
Beech (Fagus sylvatica) and White Fir (Abies alba), with a dense understory of 
shrubs, mainly Bilberry (Vaccinium myrtillus), an important food source for both 
adults and chicks. The Greek population is not well known, but it is estimated at 
225-313 pairs (BirdLife International 2004). Modern forestry practices and ille-
gal shooting in Western Rodopi Mts. are the most important threats for the spe-
cies, whereas future climatic change may also affect the Greek population (Klaus 
et al. 1989, Hagemeijer & Blair 1997). 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: O αγριόκουρκος είναι σπάνιο και πο-
λύ τοπικό επιδημητικό είδος στην Ελλάδα. Ο κύριος όγκος του ελληνικού πληθυ-
σμού απαντάται στα δάση της Δυτικής Ροδόπης, ενώ ελάχιστα ζευγάρια υπάρχουν 
επίσης στο δάσος του Λαϊλιά Σερρών (Ποϊραζίδης 1989) και στον Άθω (Hšlzinger & 
Ršzler 1990), όπου όμως η παρουσία του είδους προκαλεί ερωτηματικά (Handrinos 
& Akriotis 1997). Υπάρχουν, τέλος, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την παρουσία 
του είδους στον Γράμμο (Handrinos & Akriotis 1997, Τσιακίρης προσ. επικ.). Το 
μέγεθος του ελληνικού πληθυσμού δεν είναι επακριβώς γνωστό: η πρώτη εκτίμηση 
τον υπολόγιζε σε 330-380 άτομα (Ποϊραζίδης 1989), ενώ σήμερα υπολογίζεται σε 
225-313 ζευγ (BirdLife International 2004). Η Ελλάδα είναι το νοτιότερο όριο της 
γεωγραφικής κατανομής του αγριόκουρκου στη Δυτική Παλαιαρκτική, ο δε ελληνι-
κός πληθυσμός είναι απομονωμένος από τους υπόλοιπους των Βαλκανίων.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Δυτική Ροδόπη, o αγριόκουρκος απαντάται 
σε πυκνά, ώριμα μικτά δάση από κυρίως δασική (Pinus sylvestris) αλλά και μαύρη 
πεύκη (P. nigra), ερυθρελάτη (Picea abies), οξιά (Fagus sylvatica) και ελάτη (Abies 
alba), με πυκνό υπόροφο αλλά και μικρά ξέφωτα (Παπαϊωάννου 1968, Ποϊραζίδης 
1989, Handrinos & Akriotis 1997). Στον Άθω βρέθηκε σε υψόμετρο 1.140-1.340 
μ. (Hšlzinger & Ršzler 1990). Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την οικολογία/
βιολογία του. Το χειμώνα τρέφεται αποκλειστικά σχεδόν με πευκοβελόνες, την άνοι-
ξη μέχρι και αργά το καλοκαίρι με διάφορα άλλα είδη φυτών και από το καλοκαίρι 
μέχρι και τις αρχές του χειμώνα με έντομα. Το μύρτιλλο (Vaccinium myrtillus) απο-
τελεί πολύ σημαντική πηγή τροφής, ιδιαίτερα για τα μικρά, τους πρώτους μήνες της 
ζωής τους.

απειλές: Στη Δυτική Ροδόπη ο αγριόκουρκος απειλείται κυρίως από την κακή εφαρ-
μογή των πρακτικών της δασικής εκμετάλλευσης (διάνοιξη μεγάλου δικτύου δασι-
κών δρόμων, μη ελεγχόμενες υλοτομίες, ενόχληση κ.ά.) και το παράνομο κυνήγι. 
Μελλοντικά σημαντικό ρόλο στη μείωση του ελληνικού πληθυσμού πιθανώς να δια-
δραματίσουν οι κλιματικές αλλαγές (Klaus et al. 1989, Hagemeijer & Blair 1997). 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο 
γνωστός ελληνικός πληθυσμός απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 
2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Αναθεώρηση της δασοπονικής εκμετάλλευ-
σης στη Ροδόπη (ουσιαστικότερος έλεγχος των υλοτομιών και της κυκλοφορίας, πε-
ριορισμός της διάνοιξης νέων δασικών δρόμων κ.ά.), αυστηρός έλεγχος της λαθρο-
θηρίας και δημιουργία νέων πυρήνων προστασίας στη Ροδόπη, έτσι ώστε να καλύ-
πτεται όλος ο πληθυσμός του αγριόκουρκου, από τον Ν. Δράμας ως τον Ν. Ξάνθης. 
Συστηματική απογραφή του ελληνικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στον Άθω, μελέτη της 
οικολογίας/βιολογίας του είδους.

Θεόδωρος Κομηνός
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Alectoris graeca (Meisner, 1804)
Πετροπέρδικα, Rock Partridge

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [A2cde]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Rock Partridge (the 
nominate subspecies A. g. graeca) 
is a resident species in Greece, 
with a wide distribution over the 
mainland (except Thrace), the Pelo-
ponnese and on a few Ionian Is-
lands (Ηandrinos & Akriotis 1997). 
It is a typical bird of high, open, 
rocky and scrubby mountain are-
as, from c. 400 m to alpine pla-
teaus (Hšlzinger 1988). The cur-
rent Greek population is estimat-
ed at 7,000-13,000 pairs (BirdLife 
International 2004), but is most 
probably smaller. The species is 
definitely declining and has already been exterminated or become very rare in 
various parts of its natural range, due to overhunting and habitat changes. Local-
ly also threatened by hybridization with captive bred Chukars (A. chukar). 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το ονομαστικό υποείδος της πετρο-
πέρδικας (A. g. graeca) είναι ενδημικό των Βαλκανίων (πρώην Γιουγκοσλαβία, Αλ-
βανία, Βουλγαρία και Ελλάδα). Στη χώρα μας έχει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση. 
Απαντάται στην Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, ανατολικά 
μέχρι την Ξάνθη, καθώς και σε ορισμένα Ιόνια Νησιά (Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα 
και Παξούς) (Hšlzinger 1988, Handrinos & Akriotis 1997). Υπήρχε επίσης στη Ζά-
κυνθο και στην Κέρκυρα, νησιά από τα οποία εξοντώθηκε ήδη από το τέλος του 19ου 
αι., ενώ ο πληθυσμός των Κυθήρων έχει πρόσφατα υποστεί υβριδισμό (Tριανταφυλ-
λίδης 2007). Ο πληθυσμός της δείχνει σαφή και συνεχή μείωση, το είδος δε είναι 
εξαιρετικά σπάνιο ή έχει ήδη εξαφανιστεί από αρκετές περιοχές, όπως η Αττική. Δεν 
υπάρχουν ακριβή δεδομένα για τον πληθυσμό της και οι κατά καιρούς εκτιμήσεις 
ποικίλουν, εκτιμάται όμως ότι ανέρχεται σε 7.000-13.000 ζευγ. (BirdLife International 
2004). Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για την ετήσια κυνηγετική κάρ-
πωση του είδους, λόγω κυρίως των υβριδισμών. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: Περίπου τo 40% του πληθυ-
σμού του ενδημικού (βαλκανικού) υποείδους (A. g. graeca).

οικολογία: Τυπικό είδος των ορεινών οικοσυστημάτων, απαντάται συνήθως από τα 
400 μ. μέχρι την αλπική ζώνη, σε απότομες βραχοπλαγιές, σάρες και γυμνά βρα-
χώδη ενδιαιτήματα, με αραιή θαμνώδη βλάστηση (Hšlzinger 1988, Vavalekas et al. 
1993), αλλά λόγω του κυνηγιού και των επεμβάσεων στα ορεινά οικοσυστήματα τεί-
νει να συχνάζει σε όλο και μεγαλύτερα υψόμετρα. Όπου, πάντως, δεν υπάρχει κυ-
νηγετική πίεση ή άλλες ενοχλήσεις απαντάται και μέχρι το επίπεδο της θαλάσσης, 
π.χ. στο Άγιο Όρος (Hšlzinger 1988).

απειλές: Δημοφιλές και παραδοσιακό θήραμα εδώ και αιώνες, τα τελευταία χρόνια 
δείχνει σαφή πληθυσμιακή κάμψη και συρρίκνωση της φυσικής γεωγραφικής της 
κατανομής, λόγω της εντατικοποίησης του κυνηγιού της αλλά και της λαθροθηρίας 
που υφίσταται. Απειλείται, επίσης, από τις συνεχιζόμενες ανθρώπινες επεμβάσεις 
στους ορεινούς όγκους (διάνοιξη δρόμων, τουριστικές εγκαταστάσεις, χιονοδρομι-
κά κέντρα κ.ά.) και τοπικά από τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές (Πελοπόννησος, 
Εύβοια κ.α.). Τοπικά πιθανόν επίσης να απειλείται και από υβριδισμό με νησιωτικές 
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πέρδικες, που απελευθερώνονται ανεξέλεγκτα κατά χιλιάδες για κυνηγετική κάρπω-
ση, όπως στα Κύθηρα, όπου όλος ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται πλέον ως υβριδι-
κός (Tριανταφυλλίδης 2007).

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Είναι θηρεύσιμο είδος. Μικρό μόνον ποσοστό 
του ελληνικού πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 
Πρόσφατα το είδος μετακινήθηκε στο παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα άγρια που-
λιά (79/409/ΕΟΚ).

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρός περιορισμός ή και πλήρης απαγό-
ρευση του κυνηγιού στην Ελλάδα ή σε πολλές, τουλάχιστον, περιοχές, αυστηρός έ-
λεγχος της λαθροθηρίας, αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης απελευθερώσεων 
νησιωτικής πέρδικας στους βιοτόπους της πετροπέρδικας για αποφυγή περαιτέρω 
υβριδισμού της, θεσμοθέτηση νέων προστατευόμενων περιοχών (ΖΕΠ) για το είδος 
και μέτρα διαχείρισης των ενδιαιτημάτων της πετροπέρδικας.

Γιώργος Χανδρινός, Γιώργος Κατσαδωράκης

Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 
Ροδοπελεκάνος, White Pelican 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1+2] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The White Pelican is a 
scarce and local summer visitor 
and passage migrant in Greece. 
The species was first discovered 
to nest in Greece in the mid '60s 
in Lake Mikri Prespa, which re-
mains the only breeding site for 
the species in Greece ever since 
(Handrinos & Akriotis 1997). Dur-
ing the last 5 years the breeding 
population is 250-350 pairs, with 
increasing trends (Malakou & 
Crivelli pers. com.). It is much 
more widespread during migra-
tion, with several hundreds of 
birds appearing mainly in the wetlands of Thrace and Macedonia. The main threat 
for the species is disturbance at the nesting colonies and foraging sites. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο ροδοπελεκάνος είναι ασυνήθιστος 
καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Καταγράφηκε 
για πρώτη φορά να φωλιάζει στη χώρα μας στα μέσα της δεκαετίας του '60, στη Λ. 
Μικρή Πρέσπα, που έκτοτε παραμένει και ο μοναδικός χώρος αναπαραγωγής του 
είδους στην Ελλάδα (Handrinos & Akriotis 1997). Τα τελευταία χρόνια (2001-2007) 
ο πληθυσμός του κυμαίνεται σε 250-350 ζευγ., με αυξητικές τάσεις (Mαλακού & 
Crivelli προσ. επικ.). Ελάχιστοι ροδοπελεκάνοι διαχειμάζουν στην Ελλάδα, αλλά ε-
κατοντάδες άτομα παρατηρούνται κυρίως στους υγρότοπους της Θράκης και της Μα-
κεδονίας κατά τη μετανάστευση. Συχνά, και ιδιαίτερα το φθινόπωρο, νεαρά άτομα 
παρατηρούνται στα νησιά του Αιγαίου. Οι περιοχές διαχείμασης του ελληνικού πλη-
θυσμού δεν είναι γνωστές αλλά βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα στα μεγάλα έλη 
Σαντ, στο νότιο Σουδάν. Υπάρχει μια επανεύρεση στην Ελλάδα (Αμβρακικός κόλπος) 
ενός ατόμου που είχε δακτυλιωθεί στη Ρουμανία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Το 2,3-5% του 
πληθυσμού της Δ. Παλαιαρκτικής (Crivelli et al. 1998). 
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οικολογία: Φωλιάζει σε μικρές ομάδες και σε στενή επαφή ή ανάμεσα στις ομάδες 
των αργυροπελεκάνων που φωλιάζουν στις ίδιες νησίδες. Τρέφεται σχεδόν αποκλει-
στικά με ψάρια που κυνηγάει κυρίως σε ομάδες 5-20 ατόμων αλλά και ατομικά, σε 
ρηχά νερά λιμνών και ποταμών. Ένα κυμαινόμενο ποσοστό του αναπαραγόμενου στη 
Λ. Μικρή Πρέσπα πληθυσμού ταξιδεύει τακτικά για να τραφεί και στις λίμνες Καστο-
ριά, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Βεγορίτιδα και Κερκίνη, στο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 
και σε άλλους μικρότερους υγρότοπους στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην ΠΓΔΜ. 
Κατά τη μετανάστευση ροδοπελεκάνοι απαντώνται και σε θαλάσσιες περιοχές. 

απειλές: Παλαιότερα η μικρή αναπαραγωγική επιτυχία του είδους και οι μειούμενοι 
αριθμοί των αναπαραγομένων ζευγαριών οφείλονταν σε ενόχληση από ψαράδες και 
επισκέπτες, φαινόμενο που σήμερα έχει εκλείψει. Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε 
τόπους διατροφής και φωλιάσματος δεν φαίνεται να προκαλεί αξιόλογη μείωση της 
αναπαραγωγικής επιτυχίας. Η ενόχληση στους τόπους διατροφής είναι υπαρκτή αλ-
λά δεn φαίνεται να είναι σοβαρή, κυρίως λόγω της ευαισθητοποίησης, κυρίως των 
ψαράδων, που πλέον δεν καταδιώκουν τους πελεκάνους. Δεν υπάρχουν ενδείξεις 
για ανησυχητική μείωση της αφθονίας και της διαθεσιμότητας τροφής (ψαριών) ού-
τε για επιβάρυνσή τους με δηλητηριώδεις ουσίες. Η ύπαρξη πάντως μίας μόνον α-
ποικίας στην Ελλάδα καθιστά το είδος ευάλωτο. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός και ή πλειονότητα του διερχόμενου απαντώνται σε 
περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Συνέχιση της παρακολούθησης του αναπαρα-
γόμενου πληθυσμού και εξασφάλιση υψηλών αριθμών αργυροπελεκάνων (τα δυο 
είδη φωλιάζουν μαζί και συνδέονται μέσω του φαινομένου της κοινωνικής ενίσχυ-
σης). Σημαντική είναι επίσης η εξασφάλιση ασφαλών τόπων φωλιάσματος και τρο-
φοληψίας, όπως με τη διατήρηση ρηχών νερών ελεύθερων βλάστησης και με αρ-
κετά ψάρια, μέσα από προγράμματα διαχείρισης. Επίσης, διερεύνηση της δυνατό-
τητας για τη δημιουργία μιας δεύτερης αποικίας αναπαραγωγής και συνέχιση της 
μελέτης των μετακινήσεων του είδους στην Ελλάδα. 

Γιώργος Κατσαδωράκης, Μυρσίνη Μαλακού, A.J. Crivelli. 

Pelecanus crispus Bruch, 1832
Αργυροπελεκάνος, Dalmatian Pelican

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D2]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU 

Summary: The Dalmatian Pelican 
is a fairly common but local resi-
dent and a partial migrant in 
Greece (Ηandrinos & Αkriotis 
1997). The species nests coloni-
ally on isolated islands in only 
three wetlands: L. Mikri Prespa, 
Amvrakikos lagoons and recently 
in L. Kerkini, on artificial nesting 
rafts. Its total population breeding 
in Greece has increased consid-
erably during the last years and is 
currently 1,150-1,300 pairs. It is 
more widespread in winter, partic-
ularly in the large wetlands of 
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northern and central Greece, with a population of 500-1,400 ind. Part of the Greek 
population also winters in Turkey. Main threats for the species are the limited 
number of available nesting sites and disturbance at the breeding colonies and 
foraging sites.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο αργυροπελεκάνος είναι αρκετά 
κοινό αλλά τοπικό είδος στην Ελλάδα. Μέχρι τις αρχές του 20ού αι. φώλιαζε σε πε-
ρισσότερες περιοχές, ακόμη και στη νότια Ελλάδα, ενώ σήμερα απαντάται κυρίως 
στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννη-
σο (Ηandrinos & Αkriotis 1997). Ο συνολικός αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυ-
σμός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και σήμερα ανέρχεται στα 1.150-
1.300 ζευγ. Οι αποικίες κατανέμονται σε 3 θέσεις: 1.000-1.100 ζευγ. στη Λ. Μι-
κρή Πρέσπα (Mαλακού & Crivelli προσ. επικ.), 100-146 ζευγ. στον Αμβρακικό κόλ-
πο (Χατζηλάκου & Crivelli προσ. επικ.) και 45-55 ζευγ. στη Λ. Κερκίνη (Ναζηρίδης 
προσ. επικ.), όπου άρχισε να φωλιάζει πρόσφατα, σε τεχνητές νησίδες αναπαραγω-
γής. Μετά την αναπαραγωγική περίοδο και σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα το εί-
δος διασπείρεται σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και σε αρκετά νη-
σιά, ενώ άτομα δακτυλιωμένα στην Ελλάδα έχουν βρεθεί στην Τουρκία (Ακριώτης 
& Χανδρινός 2004, ΕΚΔΠ βάση δεδομένων). Τα τελευταία 10 χρόνια οι καταμετρή-
σεις του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού δείχνουν περίπου 500 ως 1.400 
άτομα (Αλιβιζάτος και συν. υπό προετοιμασία), αν και ο συνολικός διαχειμάζων πλη-
θυσμός είναι μάλλον λίγο μεγαλύτερος.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: >10% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού (Crivelli et al. 1997).

οικολογία: Φωλιάζει σε εσωτερικούς υγρότοπους και σε λιμνοθάλασσες, πάνω σε 
καλά απομονωμένες με νερό η λάσπη νησίδες, σχηματίζοντας πυκνές συχνά αποι-
κίες. Το χειμώνα απαντάται σε κάθε μορφής υγρότοπους, φυσικούς ή τεχνητούς, 
συμπεριλαμβανομένων και κλειστών θαλάσσιων κόλπων. Τρέφεται αποκλειστικά με 
ψάρια, ανάλογα με τον τύπο υγρότοπου και τη διαθεσιμότητα των ειδών. Ψαρεύει 
μόνος, ομαδικά ή μαζί με κορμοράνους.

απειλές: Το μόνο στην Ελλάδα παγκόσμια απειλούμενο είδος που έχει αυξήσει ση-
μαντικά τον αναπαραγόμενο πληθυσμό του. Γενικά δεν αντιμετωπίζει πλέον απειλές, 
κυρίως λόγω της ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα των ψαράδων, που πλέον δεν το κα-
ταδιώκουν. Μόνο η ενόχληση στους τόπους φωλιάσματος μπορεί να θεωρηθεί σο-
βαρή απειλή, αλλά και αυτή έχει μειωθεί πολύ σε σχέση με το παρελθόν.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και η πλειονότητα του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού απαντώνται 
σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. Οι αποικίες στις λίμνες Μ. Πρέσπα και 
Κερκίνη φυλάσσονται επαρκώς, όχι όμως και οι αντίστοιχες στον Αμβρακικό κόλπο.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Καλύτερη φύλαξη των αποικιών, ιδιαίτερα αυ-
τής στον Αμβρακικό κόλπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους από ενό-
χληση.

Γιώργος Κατσαδωράκης, Μυρσίνη Μαλακού, Διονυσία Χατζηλάκου, 
Θεόδωρος Ναζηρίδης, Alain J. Crivelli



294

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Κρυπτοτσικνιάς, Squacco Heron

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [C1; D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Squacco Heron is 
a fairly common but local sum-
mer visitor and a common/wide-
spread passage mig rant  in 
Greece. With a population of 
2,050-2,200 pairs in the early 
'70s (Handrinos & Akriotis 1997), 
its numbers have declined and 
today the species breeds coloni-
ally in 9 wetlands of Macedonia 
and Epirus, with a population 
(2003) of 450-500 pairs and with 
negative trends. Much more wide-
spread and common during pas-
sage, Squacco Herons can be 
seen throughout the mainland and on many islands and although no counts dur-
ing migration are available, their numbers seem to be declining.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο κρυπτοτσικνιάς είναι τοπικά κοινός κα-
λοκαιρινός επισκέπτης και κοινός διερχόμενος μετανάστης με ευρεία κατανομή στην Ελ-
λάδα. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους μειώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια: 
Κατά τη δεκαετία του '70 ο πληθυσμός του εκτιμήθηκε σε 2.050-2.200 ζευγ. (σε εννέα 
αποικίες), ενώ κατά τα τέλη της δεκαετίας του '90 σε 400-700 ζευγ. (Handrinos & 
Akriotis 1997, Birdlife International 2004). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή 
(2003), το είδος αναπαράγεται σε εννέα και πάλι αποικίες σε Μακεδονία και Ήπειρο, ο 
δε συνολικός πληθυσμός του εκτιμάται σε 450-500 ζευγ., με αρνητικές τάσεις. Το μεγα-
λύτερο μέρος του αναπαραγόμενου πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται στη Λ. Κερκίνη 
(190 ζευγ.), στο Δέλτα Αξιού (145-150 ζευγ.) και στο βάλτο Ροδιάς του Αμβρακικού κόλ-
που (80-100 ζευγ.). Άλλες, μικρότερες αποικίες βρίσκονται στις λίμνες Πετρών και Μικρή 
Πρέσπα, στις εκβολές του ποταμού Γαλλικού και στο Δέλτα Καλαμά (Υφαντής & Καζαντζί-
δης 2004). Πολύ πιο διαδεδομένος και κοινός κατά τη μετανάστευση, ο κρυπτοτσικνιάς 
απαντάται στους μεγαλύτερους υγρότοπους της Ελλάδας και περιστασιακά, σε μικρές ο-
μάδες, σε παράκτιους υγρότοπους τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Αν 
και δεν υπάρχουν επαρκείς καταμετρήσεις, φαίνεται ότι οι αριθμοί κατά τη μετανάστευση 
μειώνονται. Δύο άτομα που είχαν δακτυλιωθεί στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία βρέθηκαν 
στη Φθιώτιδα και στην Αιτωλοακαρνανία αντίστοιχα, ενώ ένας κρυπτοτσικνιάς που δακτυ-
λιώθηκε στο Δέλτα Αξιού βρέθηκε στην Γκάνα (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Το 1,8%-2,5% του 
ευρωπαϊκού (Καζαντζίδης 2005, Wetlands International 2006). 

οικολογία: Ο κρυπτοτσικνιάς ζει σε υγρότοπους γλυκών νερών και δέλτα ποταμών και 
σπανιότερα σε παράκτιους υγρότοπους. Φωλιάζει σε παραλίμνια ή παραποτάμια δάση με 
αρμυρίκια, ιτιές, σκλήθρα ή λεύκες (σπανιότερα σε καλαμιώνες) σχηματίζοντας μικτές α-
ποικίες μαζί με άλλα είδη ερωδιών. Τρέφεται με αμφίβια, έντομα και ψάρια, σε ορυζώ-
νες, όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι, ρηχά έλη γλυκών νερών αλλά και αποστραγγιστικές τά-
φρους και κανάλια. Γεννά κατά τον Μάιο 2-7 αβγά (μέσος όρος αβγών/φωλιά: 4,7), που 
τα επωάζει για 22-25 ημέρες. Η επιτυχία αναπαραγωγής μπορεί να φθάσει μέχρι και 2,8 
νεοσσούς/φωλιά (Papakostas 2002, Τσαχαλίδης 2002, Kazantzidis & Goutner 2005). 

απειλές: Η ρύπανση των νερών και η καταστροφή και υποβάθμιση των υγρότοπων 
είναι από τις κύριες απειλές του είδους στην Ελλάδα (Goutner et al. 2001). Η ανύ-
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ψωση της στάθμης της Λ. Κερκίνης, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη αποικία κρυπτο-
τσικνιάδων στην Ελλάδα, προκαλεί κατά τη περίοδο της αναπαραγωγής την κατα-
στροφή πολλών φωλιών του είδους.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο α-
ναπαραγόμενος και μέρος του διερχόμενου κατά τη μετανάστευση πληθυσμού απα-
ντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων, και ιδιαίτερα αυ-
τών στους οποίους αναπαράγεται ο κρυπτοτσικνιάς, από τη ρύπανση και την υπο-
βάθμιση. Προώθηση μέτρων για περιορισμό της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και 
λιπασμάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακά των υγρότοπων και ιδιαί-
τερα στους ορυζώνες. Διαχείριση των νερών στη Λ. Κερκίνη η οποία θα λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες του είδους κατά την αναπαραγωγική του περίοδο.

Σάββας Καζαντζίδης.

Ardea alba Linnaeus, 1758
Αργυροτσικνιάς, Great White Egret

ςυνώνυμο: Egreta alba (Linnaeus, 1758), Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(i,iii,iv), D] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Great White Egret 
is a rare and local resident, wide-
spread and locally common win-
ter visitor in Greece. It was first 
discovered nesting in Greece in 
the late '60s, in L. Mikri Prespa 
(Handrinos & Akriotis 1997). 
Since then the species has bred 
in a few more wetlands of north-
ern Greece, but there are current-
ly only 3 nesting sites, in lakes 
Mikri Prespa (2) and Kerkini, with 
a total population estimated 
(2003) at 31-42 pairs. It is much 
more widespread and locally even 
common in winter, particularly in Thrace, Macedonia and Epirus. The total popu-
lation of the species in winter is estimated at 1,000-2,000 ind. (Naziridis et al. 
1992, Handrinos & Akriotis 1997). Great White Egrets are very rare during pas-
sage and only a few individuals may wander as far south as Crete.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο αργυροτσικνιάς είναι σπάνιο και 
τοπικό επιδημητικό είδος, αλλά διαδεδομένο και τοπικά κοινό το χειμώνα στην Ελλά-
δα. Βρέθηκε να φωλιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 
'60, στη Λ. Μικρή Πρέσπα και έκτοτε φώλιαζε κατά καιρούς σε διάφορους υγρό-
τοπους της Β. Ελλάδας, όπως στο Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα Αξιού (Υφαντής & Κα-
ζαντζίδης 2004, Καζαντζίδης 2005, Handrinos & Akriotis 1997). Πρόσφατα (2003) 
ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του εκτιμήθηκε σε 31-42 ζευγ., που κατανέμονταν 
σε τρεις αποικίες, στις λίμνες Πρέσπα (2) και Κερκίνη, γεγονός που υποδεικνύει μι-
κρή συρρίκνωση της κατανομής του είδους. Πολύ πιο διαδεδομένος και τοπικά κοι-
νός, ο αργυροτσικνιάς διαχειμάζει στους μεγάλους υγρότοπους της Μακεδονίας, της 
Θράκης και της δυτικής Ελλάδας, με πληθυσμό που εκτιμάται σε 1.000-2.000 άτο-
μα (Naziridis et al. 1992, Handrinos & Akriotis 1997), ενώ ελάχιστα άτομα έχουν 
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καταγραφεί κατά τη μετανάστευση στη νότια Ελλάδα, στην Κρήτη κ.α. Οι αργυροτσι-
κνιάδες που διαχειμάζουν στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από χώρες της κεντρι-
κής και ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα από την Ουκρανία, όπως τουλάχιστον α-
ποδεικνύεται από τις 16 μέχρι σήμερα επανευρέσεις στην Ελλάδα δακτυλιωμένων 
ατόμων (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Περίπου το 0,1-
0,3% του αναπαραγόμενου και το 11,6%-23,3% του διαχειμάζοντος πληθυσμού της 
Ευρώπης (Καζαντζίδης 2005, Wetlands International 2006).

οικολογία: Ο αργυροτσικνιάς φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες, σε πυκνούς και εκτε-
ταμένους καλαμιώνες, κυρίως σε υγρότοπους γλυκών νερών και δέλτα ποταμών. 
Περιστασιακά, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν υπάρχουν εκτεταμένοι καλαμιώνες, φωλιά-
ζει με άλλα είδη ερωδιών σε μικτές αποικίες σε δένδρα (Λ. Κερκίνη). Τρέφεται με 
υδρόβια, αμφίβια, ερπετά και ψάρια ή και με μικρά θηλαστικά. Το χειμώνα απαντά 
σε παράκτιους υγρότοπους, συνήθως μεμονωμένος ή σε μικρά κοπάδια. Συχνά α-
ναζητά την τροφή του σε αρδευτικά κανάλια, σε χωράφια κ.α. 

απειλές: Η ρύπανση των νερών και η καταστροφή ή και η υποβάθμιση των υγρότο-
πων, ιδιαίτερα των γλυκών νερών, όπως οι λίμνες και τα έλη, είναι από τις κύριες α-
πειλές του είδους στην Ελλάδα. Επίσης, περιστατικά λαθροθηρίας αναφέρονται κάθε 
χειμώνα, αν και ο αριθμός των ατόμων που φονεύονται είναι μάλλον περιορισμένος.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και μεγάλο ποσοστό του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού απαντώ-
νται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων από τη ρύπανση 
και την υποβάθμιση, προώθηση μέτρων για περιορισμό της χρήσης γεωργικών φαρ-
μάκων και λιπασμάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακά των υγρότο-
πων και διαχείριση των καλαμιώνων έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες 
και οι οικολογικές απαιτήσεις του είδους για φώλιασμα.

Σάββας Καζαντζίδης

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758 )
Λευκός Πελαργός, White Stork

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [C1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The White Stork is a 
widespread and locally common 
species in Greece. More numer-
ous in the past, its breeding dis-
tribution is now limited to the cen-
tral and northern Greece and on 
the island of Lesvos (Handrinos & 
Akriotis 1997). Estimates since 
the late 1950s show a rapid de-
cline of the breeding population 
from c. 9,000 breeding pairs in 
1958 down to 2,500 in the late 
'60s and c. 1,500 in the mid '80s 
(Handrinos & Akriotis 1997). Ac-
cording to the last National Cen-
sus (2004/05), the total population of White Storks breeding in Greece is 2,157 
pairs (HBRC unpubl. report). Outside the breeding season, the species is locally 
common during passage, particularly in autumn, with several individuals regularly 
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seen moving south over the Peloponnese, Crete etc (Handrinos & Akriotis 1997). 
Electrocution and lack of protection in its breeding areas and feeding grounds 
are the main threats for the species in Greece.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο λευκός πελαργός είναι είδος με 
ευρεία κατανομή και τοπικά κοινό στον ελληνικό χώρο. Μέχρι και τα μέσα του 20ού 
αιώνα φώλιαζε στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και 
σε ορισμένα νησιά. Έκτοτε, ο πληθυσμός του είδους μειώθηκε από περίπου 9.000 
ζευγ. το 1958 σε 1.500 στα μέσα της δεκαετίας του '80 (Handrinos & Akriotis 1997). 
Σύμφωνα με τη τελευταία "Εθνική απογραφή του λευκού πελαργού" (2004/05), ο 
συνολικός αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός είναι 2.157 ζευγ., με μεγαλύ-
τερη πυκνότητα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μικρότερη στην κεντρική 
Μακεδονία και τη Θεσσαλία και πολύ χαμηλή στη Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Μακε-
δονία και την Ήπειρο (ΕΚΔΠ αδημ. αναφορά). Η Λέσβος είναι το μοναδικό νησί της 
Ελλάδος όπου φωλιάζει το είδος. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου οι λευκοί πε-
λαργοί απαντώνται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα δε κατά τη φθινοπω-
ρινή μετανάστευση, οπότε αρκετά άτομα ή και μικρές ομάδες μεταναστεύουν νότια, 
πάνω από την Πελοπόννησο, την Κρήτη κ.ά. (Handrinos & Akriotis 1997). Πολλοί 
λευκοί πελαργοί δακτυλιωμένοι στην Ελλάδα έχουν βρεθεί κυρίως στην Εγγύς και 
στη Μέση Ανατολή, καθώς και στην ανατολική Αφρική, από την Αίγυπτο νότια μέχρι 
τη Νότια Αφρική, ενώ 33 λευκοί πελαργοί που είχαν δακτυλιωθεί σε άλλες χώρες, 
κυρίως στη Γερμανία, έχουν βρεθεί στην Ελλάδα (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Σχετικά συνηθισμένο είδος, κυρίως σε πεδινές, αλλά και ημιορεινές πε-
ριοχές. Ανθρωπόφιλο είδος, φωλιάζει κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς, σε περιο-
χές με υγρότοπους, πλημμυρισμένους ορυζώνες, λιβάδια και εκτατικές καλλιέργει-
ες, με μέση πυκνότητα 9,61 ζευγ./100 τ.χλμ. Αποφεύγει ψυχρές και υγρές περιο-
χές με χαμηλή θερμοκρασία, καθώς και εκτάσεις με πυκνή βλάστηση. Προτιμά να 
τρέφεται σε ρηχά και στάσιμα νερά, σε κορεσμένα με νερό εδάφη, συχνά δε σε ξε-
ρολίβαδα και σε βοσκοτόπια. Η διατροφή του αποτελείται από κάθε είδους μικρά 
ζώα, όπως έντομα, ερπετά, αμφίβια και μικρά θηλαστικά. Επίσης τρέφεται με αβγά 
και νεοσσούς πουλιών. Παλαιότερα έφτιαχνε τη φωλιά του σε μεγάλα δέντρα, ενώ 
σήμερα το 81% του πληθυσμού φωλιάζει σε στύλους της ΔΕΗ, ενώ το 14% σε στέ-
γες εκκλησιών και σπιτιών (ΕΚΔΠ αδημ. αναφορά). 

απειλές: Ο πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του '50 
μέχρι και την τελευταία απογραφή του 2004/05 παρουσιάζει μείωση κατά 75% πε-
ρίπου. Βασικός λόγος αυτής της μείωσης είναι η εκτεταμένη καταστροφή που έχουν 
υποστεί, ιδιαίτερα τις 3 τελευταίες δεκαετίες, τα πεδινά υγροτοπικά οικοσυστήμα-
τα της Ελλάδας και κυρίως τα φυσικά υγρολίβαδα, που είναι το βασικό ενδιαίτημά 
του. Το είδος φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στη δυτική Ελλάδα 
(Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία), όπου, παρά την ύπαρξη μεγάλων και μικρών υγρό-
τοπων, ο πληθυσμός των λευκών πελαργών παραμένει πολύ μικρός. Σε ορισμένες 
περιοχές η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι τόσο μικρή που η καταστροφή έστω και 
μίας φωλιάς να προκαλεί τη διάσπαση της συνέχειας στην κατανομή του. Σημαντι-
κότερη απειλή για το είδος σήμερα αποτελεί η υψηλή θνησιμότητα, ιδιαίτερα των 
νεαρών ατόμων, από ηλεκτροπληξία, λόγω του πολύ μεγάλου ποσοστού φωλιών σε 
στύλους της ΔΕΗ.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, μεγάλο μέρος του ανα-
παραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Αποκατάσταση των υγρολίβαδων σε υγρότο-
πους ή γύρω από αυτούς, επειδή αποτελούν τους σημαντικότερους χώρους τροφο-
ληψίας του είδους. Απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων από τη ΔΕΗ, όπως η κά-
λυψη με ειδικό πλαστικό των γυμνών καλωδίων, τουλάχιστον στα σημεία όπου φτιά-
χνουν τις φωλιές τους οι λευκοί πελαργοί.

Θεόδωρος Κομηνός, Γιώργος Κατσαδωράκης
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Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Χουλιαρομύτα, Spoonbill

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό: VU [D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Spoonbill is a rare 
and local resident in Greece. Ex-
isting data suggest that the past 
distribution and breeding range 
of the species in Greece has not 
changed considerably (Handrinos 
& Akriotis 1997). Following fluc-
tuations and negative trends (in 
the '80s), the Spoonbill currently 
nests in Macedonia and Epirus, 
in 4 colonies totaling (2003) 233 
pairs. Outside the breeding sea-
son Spoonbills seem to disperse, 
but these movements are not yet 
fully known. In winter the overall 
population in Greece is rather small (284-355 ind.), mainly in northern Greece.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η χουλιαρομύτα είναι σπάνιο και το-
πικό επιδημητικό είδος. Τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ότι η παλαιότερη κατανο-
μή του είδους στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή (Handrinos 
& Akriotis 1997). Κατά τη δεκαετία του '70 ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της χου-
λιαρομύτας στην Ελλάδα εκτιμήθηκε σε 200-240 ζευγ. (σε 5 αποικίες) και μετά από 
μια δεκαετία περίπου είχε μειωθεί στα 113-172 ζευγ., στις ίδιες αποικίες (Handrinos 
& Akriotis 1997). Τα τελευταία χρόνια ο αναπαραγόμενος πληθυσμός σε ορισμένες 
αποικίες (π.χ. Δέλτα Αξιού) μειώθηκε κατά πολύ και το είδος έχει σταματήσει να 
φωλιάζει στις λίμνες Ισμαρίδα και Πρέσπα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογρα-
φή (2003), το είδος αναπαράγεται σε 4 αποικίες, στη Λ. Κερκίνη, στο Δέλτα Αξιού, 
στον ποταμό Γαλλικό και στον Αμβρακικό κόλπο (βάλτος Ροδιάς), με συνολικό πλη-
θυσμό 223 ζευγ., που παραμένει σταθερός, παρουσιάζοντας αυξομειώσεις από έ-
τος σε έτος (Υφαντής & Καζαντζίδης 2004). Το μεγαλύτερο ποσοστό του αναπαρα-
γόμενου πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται στη Λ. Κερκίνη (125 ζευγ.) και στον Αμ-
βρακικό κόλπο (70 ζευγ.), ενώ στο Δέλτα Αξιού φωλιάζουν 23 ζευγ. (Υφαντής & Κα-
ζαντζίδης 2004). Περιστασιακά, κατά τις μεταναστευτικές περιόδους, μικρές ομά-
δες από χουλιαρομύτες απαντώνται σε παράκτιους υγρότοπους σε όλη την Ελλάδα, 
αν και οι μετακινήσεις αυτές δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί. Το είδος διαχειμάζει 
κυρίως στους μεγάλους υγρότοπους της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, σε μικρούς 
αριθμούς (284-355 άτομα) και με αυξητικές τάσεις. Υπάρχουν 6 επανευρέσεις 
στην Ελλάδα ατόμων δακτυλιωμένων στην Ουγγαρία και Αυστρία, ενώ 17 επανευ-
ρέσεις πουλιών δακτυλιωμένων κυρίως στη Λ. Κερκίνη προέρχονται από την Τουρ-
κία, το Ισραήλ, την Τυνησία, την Αίγυπτο, τη Ρουμανία και την Ιταλία (Ακριώτης & 
Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Το 1,9% του ευ-
ρωπαϊκού (Wetlands International 2006). 

οικολογία: Η χουλιαρομύτα ζει σε υγρότοπους γλυκών νερών, σε δέλτα ποταμών, 
καθώς και σε λιμνοθάλασσες. Φωλιάζει σε παραλίμνια ή παραποτάμια δάση με αρ-
μυρίκια, ιτιές και σκλήθρα, σχηματίζοντας μικτές αποικίες με άλλα είδη ερωδιών, κορ-
μοράνους και χαλκόκοτες. Τρέφεται με ασπόνδυλα, μαλάκια και μικρά ψάρια, που 
πιάνει φιλτράροντας την ιλύ του πυθμένα των αβαθών περιοχών που χρησιμοποιεί 
ως περιοχές διατροφής. 

Αλβανία

Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία

Αλβανία

Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία

Αλβανία

Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία

Αλβανία

Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία
Π.Γ.Δ.Μ.



299

Πο
υλ
ιά

απειλές: Η ρύπανση των νερών και η καταστροφή ή και υποβάθμιση των υγρότο-
πων είναι από τις κύριες απειλές του είδους στην Ελλάδα. Η αύξηση του αριθμού 
των κορμοράνων σε ορισμένες περιοχές (Λ. Κερκίνη, Δέλτα Αξιού) μπορεί να απο-
τελεί απειλή για το είδος, δεδομένου ότι τα δύο είδη ανταγωνίζονται για τις θέσεις 
φωλεοποίησης. Σε περιοχές με περιορισμένη διαθεσιμότητα τέτοιων χώρων, όπως 
στη Λ. Κερκίνη, αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο είδος. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και διαχειμάζων στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται σε περιοχές του δικτύ-
ου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων όπου η χουλιαρο-
μύτα αναπαράγεται και τρέφεται από τη ρύπανση και την υποβάθμιση. Προώθηση 
μέτρων για περιορισμό της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στις καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακά των υγρότοπων. Διερεύνηση του ανταγωνι-
σμού του είδους με τον κορμοράνο ως προς τις θέσεις φωλεοποίησης.

Σάββας Καζαντζίδης

Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
Όρνιο, Griffon Vulture

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1]. 

Οι πληθυσμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας και των Κυκλάδων θεωρούνται Κρισίμως 
Κινδυνεύοντες CR [C1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Griffon is the com-
monest vulture species in Greece. 
Once almost numerous and wide-
spread all over the mainland and 
on many islands, the species has 
suffered a serious population de-
cline (c. 60%), particularly on the 
mainland, during the last decade. 
Today the total Greek population 
has been estimated at 170-200 
pairs, with a very fragmented dis-
tribution in Thrace, western Greece, 
central Cyclades islands and 
Crete, which hosts more than 80% 
of the Greek breeding population. 
Poisoning is the main mortality factor for Griffons, devastating their colonies in 
many parts of the country. Additionally threats are land use changes, which re-
sult in food shortage and illegal shooting (Handrinos & Akriotis 1997, BirdLife In-
ternational 2004).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Αν και το όρνιο παραμένει το πιο κοι-
νό και διαδεδομένο είδος γύπα στην Ελλάδα, ήταν κάποτε πολύ πιο κοινό, σχεδόν ά-
φθονο (Handrinos & Akriotis 1997). Τη δεκαετία του '80 ο πληθυσμός του εκτιμή-
θηκε σε 400-500 ζευγ., εκ των οποίων τα 200 ενδημούσαν στην Κρήτη (Vagliano 
1981, Handrinos 1985). Δέκα όμως χρόνια αργότερα ο πληθυσμός ουσιαστικά κα-
τέρρευσε, αφού εγκαταλείφθηκε το 70% των αποικιών του στην ηπειρωτική Ελλά-
δα, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης ή παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δο-
λωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων θηλαστικών (Handrinos & Akriotis 1997, 
Bourdakis 2003). Σήμερα το όρνιο απαντάται τοπικά στη Θράκη, στην Ήπειρο, στην 
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Αιτωλοακαρνανία, στις Κυκλάδες (Νάξο, Ηρακλειά) και στην Κρήτη (Bourdakis 2003). 
Ο συνολικός πληθυσμός του στην Ελλάδα εκτιμάται σε 170-200 ζευγ., εκ των οποί-
ων τα 25-30 κατανέμονται σε 7 αποικίες στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τα υπόλοι-
πα απαντώνται στα νησιά (BirdLife International 2004, Bourdakis et al. 2004). Η 
Κρήτη φιλοξενεί το μεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσμό στο κόσμο, με 140-160 ζευγ., 
που κατανέμονται σε 24-28 ενεργές αποικίες ανά έτος (Xirouchakis & Mylonas 
2005a). Πολλά δακτυλιωμένα όρνια, νεαρά κυρίως άτομα, προερχόμενα κυρίως από 
άλλες βαλκανικές χώρες, παρατηρούνται συχνά στη δυτική Ελλάδα και στη Θράκη (Α-
κριώτης & Χανδρινός 2004, Skartsi et al. in press, Xirouchakis & Tsiakiris in press).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Το όρνιο είναι ένα αγελαίο είδος γύπα, χαρακτηριστικό των ανοικτών εκτά-
σεων, που συναντάται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, εκμεταλλευόμενο τις κτη-
νοτροφικές δραστηριότητες (Handrinos & Akriotis 1997, Bourdakis 2003, Xirouchakis 
& Andreou 2009). Τρέφεται αποκλειστικά με ψοφίμια οπληφόρων ζώων μεγάλου ή 
μεσαίου μεγέθους, από τα οποία επιλέγει τα μαλακά μέρη του σώματος, με ιδιαίτε-
ρη προτίμηση στα σπλάχνα (Tucker & Heath 1994, Xirouchakis 2005). Η εξάπλωση 
των αποικιών του συμπίπτει πάντοτε με την ύπαρξη ασβεστολιθικού υποστρώματος 
(Xirouchakis & Mylonas 2005b), όπου πολλά ζευγάρια φωλιάζουν μαζί σε απότο-
μες ορθοπλαγιές, φαράγγια αλλά και απόκρημνα βράχια σχεδόν πάνω από τη θάλασ-
σα (Vagliano 1981, Handrinos & Akriotis 1997, Xirouchakis & Mylonas 2004). 
Στην Κρήτη, όπου ο πληθυσμός του έχει μελετηθεί εκτενέστερα, το υψόμετρο των α-
ποικιών κυμαίνεται από 120-1.100 μ., με ΝΔ κυρίως προσανατολισμό (Xirouchakis 
& Mylonas 2004). Η αναπαραγωγική περίοδος διαρκεί από τα μέσα Ιανουαρίου μέ-
χρι τα μέσα Μαρτίου, με την πλειονότητα των ωοτοκιών να λαμβάνει χώρα στα τέ-
λη Φεβρουαρίου. Γεννά ένα αβγό, το οποίο επωάζει για 57 ημέρες, ενώ ο νεοσσός 
πτερώνεται σε 120-140 ημέρες (Xirouchakis 2003). Η αναπαραγωγική επιτυχία του 
είδους κυμαίνεται σε 69-82%, ενώ η παραγωγικότητά του σε 0,52 νεοσσούς/ανα-
παραγωγικό ζευγάρι/έτος. Κατά μέσο όρο στο νησί πτερώνονται 70-90 μικρά ετη-
σίως (Xirouchakis & Tsiakiris in press).

απειλές: Η δευτερογενής δηλητηρίαση με δολώματα αποτελεί τη σοβαρότερη απει-
λή για το είδος, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Η λαθροθηρία και 
η χωροθέτηση αιολικών πάρκων κοντά σε αποικίες ή περιοχές έντονης αναζήτησης 
τροφής αποτελούν επιπλέον πηγές θνησιμότητας. Οι αλλαγές χρήσεων γης, ο ενστα-
βλισμός των ζώων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών συρρικνώνουν και 
υποβαθμίζουν το βιότοπο τροφοληψίας.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, όλες του οι αποικίες α-
παντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. Ο πληθυσμός του παρακο-
λουθείται συστηματικά μόνο στην Κρήτη, ενώ ορισμένες αποικίες στη Μακεδονία 
και στη Θράκη υποστηρίζονται συστηματικά με τεχνητή παροχή τροφής (ταΐστρες). 
Στην Κρήτη υπάρχουν δύο περιφραγμένες ταΐστρες, που συντηρούνται περιστασια-
κά από κτηνοτρόφους των γύρω περιοχών. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται αυστηρός έλεγχος της παράνομης 
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και συστηματική λειτουργία ταϊστρών, ώστε 
να συντηρούνται οι εναπομείνασες αποικίες. Απαιτείται επίσης μελέτη των επιπτώ-
σεων της λειτουργίας των υφιστάμενων αιολικών πάρκων και διατύπωση προδια-
γραφών για τη χωροθέτηση των σχεδιαζόμενων. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δρά-
σεις διαχείρισης του είδους θα πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα παρακολού-
θησης των αποικιών και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, με στόχο 
τη μείωση της λαθροθηρίας. 

Σταύρος Ξηρουχάκης 
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Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Καλαμόκιρκος, Marsh Harrier 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: More common and 
widespread in the past, the Marsh 
Harrier is now a scarce and local 
resident, wintering species and 
passage migrant. The species 
breeds only in a few wetlands of 
northern Greece (Macedonia, 
Thrace and Epirus), as well as on 
the island of Limnos (Handrinos 
& Akriotis 1997). The current 
breeding population is estimated 
at 50-80 pairs, with negative 
trends (BirdLife International 
2004). It is much more wide-
spread and locally common in 
winter and on passage, all over the mainland and on several islands. In winter 
females and young birds predominate. Main threats include wetland degradation, 
illegal shooting and probably pollution. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Αν και παλαιότερα ο καλαμόκιρκος 
ήταν είδος κοινό και με ευρεία κατανομή στην Ελλάδα, ο πληθυσμός του υπέστη 
σαφή μείωση, λόγω της αποξήρανσης πολλών υγρότοπων όπου φώλιαζε. Σήμερα 
το είδος αναπαράγεται μόνο στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ήπειρο και στη Λήμνο 
(Handrinos & Akriotis 1997). Ο πληθυσμός του υπολογίζεται σε 50-80 ζευγ., με 
τάσεις περαιτέρω μείωσης (BirdLife International 2004). Το είδος είναι πολύ πιο 
διαδεδομένο και τοπικά κοινό το χειμώνα και κατά τη μετανάστευση, οπότε απαντά-
ται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και σε πολλά νησιά. Η πλειονότητα του διαχειμά-
ζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού αποτελείται από θηλυκά και νεαρά άτομα (Χανδρι-
νός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα). Υπάρχουν 6 επανευ-
ρέσεις στην Ελλάδα πουλιών δακτυλιωμένων σε Φινλανδία, Πολωνία, Ρωσία κ.α., 
ενώ ένα άτομο που δακτυλιώθηκε στο Δέλτα Σπερχειού βρέθηκε στη Ρωσία (Ακρι-
ώτης & Χανδρινός 2004). 

Ποσοστό του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού. 

οικολογία: Ζει σε υγρότοπους με εκτεταμένους καλαμιώνες ή άλλη παρόμοια υδρό-
φιλη βλάστηση, όπου φωλιάζει και κατά το μεγαλύτερο μέρος αναζητεί την τροφή 
του. Τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά και πουλιά (υδρόβια και στρουθιόμορφα) 
(Alivizatos et al. 2006). Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου κουρνιάζει ομαδικά σε 
καλαμιώνες, συχνά με άλλα είδη κίρκων, π.χ. 35-46 άτομα στη Λ. Βιστωνίδα κ.α. 
(Handrinos & Akriotis 1997).

απειλές: Απειλείται κυρίως από την υποβάθμιση των υγρότοπων, τη λαθροθηρία κα-
τά τη μετανάστευση, τη μολυβδίαση από τα σκάγια των κυνηγών (Pain & Handrinos 
1990) και πιθανώς τη ρύπανση (φυτοφάρμακα κτλ). Τοπικά οι φωλιές του απειλού-
νται από την ανεξέλεγκτη βόσκηση βοοειδών κ.ά. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μέρος 
του αναπαραγόμενου πληθυσμού του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται αποτελεσματικότερη προστασία 
των υγρότοπων, ιδιαίτερα των ελωδών και ρηχών εκτάσεων με καλαμιώνες και άλ-
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λη παρόμοια βλάστηση, όπου φωλιάζει το είδος, έλεγχος της λαθροθηρίας και απα-
γόρευση της χρήσης σκαγιών μολύβδου στους υγρότοπους, έλεγχος της βόσκησης, 
καθώς και ενημέρωση του κοινού. Χρειάζεται επίσης ακριβέστερη καταγραφή του 
αναπαραγόμενων ζευγαριών και παρακολούθηση του πληθυσμού του είδους, ιδιαί-
τερα σε περιοχές όπου το είδος είναι σχετικά σπάνιο. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός

Buteo rufinus (Cretzchmar, 1829) 
Αετογερακίνα, Long-legged Buzzard 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1] 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: The Long-legged Buz-
zard is a fairly widespread resi-
dent and winter visitor in Greece. 
It has a rather patchy distribution, 
breeding mainly along the east-
ern part of the country (Thrace, E. 
Macedonia, Thessaly etc) and is 
much more rare in western Greece 
and in the Peloponnese. It also 
occurs on many Aegean islands, 
even some small ones, but breed-
ing on Crete has not yet been 
confirmed (Handrinos & Akriotis 
1997). It is partly migratory, par-
ticularly the birds nesting in north-
ern Greece. The current Greek population is estimated at 200-300 pairs and 
seems to be stable (BirdLife International 2004). It is threatened mainly by ille-
gal shooting, collisions with electric power lines and illegal poisoning, locally al-
so by disturbance near the nesting sites and reduction of its prey. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η αετογερακίνα είναι εί-
δος επιδημητικό και εν μέρει μεταναστευτικό. Έχει ευρεία κατανομή αλλά απαντά-
ται τοπικά κυρίως στο ανατολικό τμήμα της Ελλάδας (Θράκη, Αν. Μακεδονία, Θεσ-
σαλία κ.α.), ενώ είναι σπανιότερη στη δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Φωλιά-
ζει επίσης σε πολλά νησιά του Αιγαίου, ακόμη και σε μικρά, αλλά δεν έχει ακόμη α-
ποδειχθεί το (πιθανό) φώλιασμά της στην Κρήτη. Ένα τμήμα του πληθυσμού, ιδιαί-
τερα τα πουλιά που φωλιάζουν στη βόρεια Ελλάδα, μεταναστεύει από τη χώρα μας. 
Ο συνολικός στην Ελλάδα πληθυσμός εκτιμάται σε 200-300 ζευγ. και φαίνεται πως 
είναι σταθερός (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, BirdLife International 
2004, ΕΟΕ αδημ. δεδομένα).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: 2% του ευρωπα-
ϊκού. 

οικολογία: Ζει σε ανοιχτές περιοχές με γήλοφους, διάσπαρτους βράχους, φρύγανα, 
αραιή μακκία, λιβάδια, εκτατικές καλλιέργειες κ.ά., αλλά, τοπικά, και σε περιοχές 
με αραιά πευκοδάση. Φωλιάζει κυρίως σε βράχια, πιο σπάνια σε δένδρα. Τρέφεται 
με μικρά ή μεσαίου μεγέθους θηλαστικά, ερπετά, πουλιά, καθώς και με μεγάλα αρ-
θρόποδα (Αλιβιζάτος 1996). 

απειλές: Απειλείται κυρίως από το παράνομο κυνήγι, τις συγκρούσεις με ηλεκτροφό-
ρα καλώδια και τα δηλητήρια (ποντικοφάρμακα κτλ), από την ενόχληση κοντά στη φω-
λιά του κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και, τοπικά, από τη μείωση της λείας του. 
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μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, μεγάλο μέρος του ανα-
παραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Συστηματικότερη καταγραφή και καλύτερη πα-
ρακολούθηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού, ιδιαίτερα στα νησιά, για να διαπι-
στωθεί αν το είδος αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές απειλές. Επίσης, χρειάζεται με-
λέτη της βιολογίας/οικολογίας των πληθυσμών στα νησιά του Αιγαίου, επειδή νη-
σιωτικοί πληθυσμοί αετογερακίνας υπάρχουν μόνον στην Ελλάδα. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός

Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) 
Σπιζαετός, Bonelli's Eagle 

Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1] 

Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Κινδυνεύον ΕΝ 

Summary: Bonelli's Eagle is a 
resident species in Greece. Once 
quite common, it has today a 
clear southern distribution, nest-
ing on many islands of the Aegean 
and parts of the Peloponnese, 
where however it is quite local/
scarce, and does not occur in N. 
Greece, north of Thessaly. Its dis-
tribution, in general, coincides 
with that of Chukars and Rabbits 
(Oryctolagus cuniculus), its main 
prey species (Handrinos & Akriot-
is 1997). The current Greek pop-
ulation is estimated at 100-140 
pairs (BirdLife International 2004) and it is probably stable (although some local 
declines are known). It is threatened mainly by direct persecution and prey de-
cline, more locally by disturbance near the nest, road construction, collisions 
with electricity power lines and wind-turbines.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο σπιζαετός είναι επιδημητικό είδος 
στην Ελλάδα. Με πολύ πιο ευρεία κατανομή στο παρελθόν, το είδος σήμερα είναι ιδι-
αίτερα διαδεδομένο στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, έχει πιο αραιή κατανο-
μή στη νότια και κεντρική Ελλάδα, ενώ είναι πολύ σπάνιο ή απουσιάζει από τη βόρεια 
Ελλάδα. Η κατανομή του στην Ελλάδα συμπίπτει, σε γενικές γραμμές, με την κατανο-
μή κυρίως της νησιωτικής πέρδικας και του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus), 
που αποτελούν τη βασική του λεία στα νησιά (Handrinos & Akriotis 1997). Μερικά 
ζευγάρια στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι σχετικά απομονωμένα, αλλά οι πληθυσμοί 
σε ορισμένες περιοχές (κυρίως στα νησιά του Αιγαίου) έχουν ιδιαίτερα μεγάλη πυ-
κνότητα. Ο συνολικός του πληθυσμός εκτιμάται σε 100-140 ζευγ. και θεωρείται 
μάλλον σταθερός (BirdLife International 2004), αν και υπάρχουν πληροφορίες για 
μείωση σε τοπικό επίπεδο (Ζόγκαρης προσ. επικ).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: 10% του ευρω-
παϊκού. 

οικολογία: Τυπικά μεσογειακό είδος αετού. Προτιμά ανοιχτές εκτάσεις χαμηλού συ-
νήθως υψομέτρου, κυρίως με χαμηλή, αραιά βλάστηση (μακκία, φρύγανα κ.ά.), κα-
θώς και βράχια (όπου φωλιάζει), βραχώδεις ακτές και βραχονησίδες. Τρέφεται κυ-
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ρίως με μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και πουλιά και πιο σπάνια με ερπετά (Arroyo 
& Ferreiro 1999, Ferguson-Lees & Christie 2001, Alivizatos & Bourdakis 2002). 

απειλές: Απειλείται κυρίως από την καταδίωξή του από τον άνθρωπο και τη μείω-
ση της λείας του, τοπικά επίσης και από ενόχληση κοντά στη φωλιά, διανοίξεις δρό-
μων, πνιγμό σε στέρνες, καθώς και συγκρούσεις με ηλεκτροφόρα καλώδια και ανε-
μογεννήτριες σε αιολικά πάρκα (Bourdakis & Xirouchakis 2008). 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μάλλον 
μέρος του πληθυσμού του απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Καλύτερη προστασία του είδους, ιδιαίτερα 
στις περιοχές όπου φωλιάζει, ενημέρωση του κοινού και καλύτερος έλεγχος της ε-
φαρμογής της θηρευτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των 
πληθυσμών των περδίκων και των κουνελιών, που αποτελούν σημαντική τροφή για 
το σπιζαετό. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στο είδος των αιολι-
κών πάρκων και άλλων έργων. Χρειάζεται, τέλος, να μελετηθεί καλύτερα η οικολο-
γία του νησιωτικού πληθυσμού του Αιγαίου, που αποτελεί ιδιομορφία σε σχέση με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου επίσης απαντάται ο αετός αυτός. 

Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γιώργος Χανδρινός, Ευστράτιος Μπουρδάκης, 
Σταύρος Ξηρουχάκης, Σταμάτης Ζόγκαρης

Falco naumanni Fleischer, 1818
Κιρκινέζι, Lesser Kestrel

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [C1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU 

Summary: The Lesser Kestrel is 
a fairly widespread and locally 
fairly common summer visitor and 
a passage migrant in Greece. A 
very common and locally abun-
dant species even until the early 
'60s, the Lesser Kestrel has un-
dergone a dramatic decline, al-
most throughout its breeding 
range (Handrinos & Akriotis 1997). 
The current breeding population 
is estimated at 2,600-3,300 pairs, 
in c. 140 colonies, the majority of 
which in Thessaly (Hallmann 1996, 
Bousbouras 2006), with much 
smaller populations elsewhere on the mainland and on the islands of Limnos and 
Lesvos. The population decline of the species in Greece is mainly attributed to 
the expansion of the irrigated farmland, the decline of cereal cultivations and the 
transformation of grasslands to agricultural land. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομέ-
νος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης στην 
Ελλάδα. Πολύ πιο κοινό και με ευρύτερη εξάπλωση παλαιότερα, ως και τις αρχές της 
δεκαετίας του '60, το είδος υπέστη στη συνέχεια δραματική μείωση και συρρίκνω-
ση της κατανομής του (Handrinos & Akriotis 1997). Σήμερα υπάρχουν στην Ελλά-
δα τουλάχιστον 140 αποικίες, με πληθυσμό που κυμαίνεται από 2.600 έως 3.300 
ζευγ., με αρνητικές τάσεις. Ο σημαντικότερος πληθυσμός (75% του συνόλου) απα-
ντάται στον Θεσσαλικό Κάμπο, με 2.100-2.500 ζευγ. σε 107 αποικίες, σε 43 από 
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τις οποίες καταγράφηκαν περισσότερα από 20 ζευγ. στην κάθε μία (Hallmann 
1996, Bousbouras 2006). Εκτός Θεσσαλίας οι αποικίες του είναι σχετικά απομο-
νωμένες και σαφώς μικρότερες σε μέγεθος. Φωλιάζει στους νομούς: Αιτωλοακαρ-
νανίας (Roussopoulos & Pergantis 1994), Ηλείας, Φθιώτιδας, Πέλλας, Κιλκίς, Κο-
ζάνης, Φλωρίνης, Σερρών και Ροδόπης, στις πόλεις Ιωάννινα, Γαλαξίδι και Τρίπολη, 
καθώς και στα νησιά Λήμνος και Λέσβος. Διαπιστώνεται συνεχής τάση μείωσης των 
πληθυσμών του. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από περιοχές της Θεσσαλίας, η 
μείωση ανέρχεται στο 11%, αν και τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν πολύ πιο έντο-
νη, κυρίως λόγω της επέκτασης των αρδευόμενων εκτάσεων και της συρρίκνωσης 
των ενδιαιτημάτων του είδους μετά το 1950. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου το 
κιρκινέζι παρατηρείται σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά, 
αλλά δεν υπάρχουν επαρκή πληθυσμιακά δεδομένα για το μέγεθος των πληθυσμών 
που μετακινούνται κατά τη μετανάστευση. Υπάρχει μια επανεύρεση στην Ελλάδα ε-
νός ατόμου που είχε δακτυλιωθεί στην Αυστρία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Περίπου το 2-
3% του ευρωπαϊκού. 

οικολογία: Ζει σε ζεστές, ανοικτές περιοχές, π.χ. σε στεπικές και ψευδοστεπικές 
εκτάσεις, χερσολίβαδα, μη αρδεύσιμες καλλιέργειες και περιστασιακά σε φρύγανα 
και ανοικτά δασολίβαδα. Τρέφεται κυρίως με έντομα (κυρίως Ορθόπτερα) και λιγό-
τερο με μικρά θηλαστικά και άλλα μικρά σπονδυλόζωα. Φωλιάζει συνήθως σε αποι-
κίες που αριθμούν από 5 έως 250 ζευγ. αλλά και μεμονωμένα. Φτιάχνει τη φωλιά 
του σε τρύπες σε παλιά σπίτια και αποθήκες, κάτω από στέγες, σε τρύπες δένδρων 
και σε βραχώδεις ορθοπλαγιές. Οι περιοχές αναζήτησης τροφής βρίσκονται σε α-
κτίνα 5-10 χλμ, σπανιότερα δε έως 15 χλμ από τη φωλιά.

απειλές: Εκτός από πιθανή απώλεια ενδιαιτημάτων στους χώρους διαχείμασης στην 
Αφρική και κατά τη μετανάστευση, το είδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και 
στην Ελλάδα. Τα κυριότερα από αυτά είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, που πε-
ριορίζει τις περιοχές τροφοληψίας (λιβαδικές εκτάσεις, εκτάσεις υπό αγρανάπαυ-
ση, ακαλλιέργητη ζώνη μεταξύ των αγρών), ο περιορισμός των μη αρδευόμενων 
καλλιεργειών, όπως των σιτηρών, λόγω της ανάπτυξης αρδευόμενων καλλιεργειών, 
με συνέπεια τον περιορισμό των Ορθοπτέρων και άλλων εντόμων και ασπονδύλων, 
που αποτελούν τη βασική πηγή τροφής του είδους, καθώς και η μείωση των λιβα-
δικών εκτάσεων κοντά στους οικισμούς, με τη μετατροπή τους σε καλλιέργειες ή 
με τη δάσωσή τους. Επίσης, η εντατική χρήση φυτοφαρμάκων οδηγεί επίσης σε 
μείωση της τροφικής διαθεσιμότητας και πιθανόν προκαλεί προβλήματα δηλητηρί-
ασης στα ίδια τα πουλιά (Sfougaris et al. 2004). Η μείωση των διαθέσιμων θέσε-
ων φωλεοποίησης στους οικισμούς αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για το είδος. 
Η μείωση αυτή οφείλεται στην καταστροφή παλιών κτηρίων (σπιτιών, καλυβών, απο-
θηκών, περιστερώνων κλπ) ή και στις επιδιορθώσεις αυτών με νέα υλικά. Σε ορι-
σμένες, τέλος, περιοχές υπάρχει όχληση και καταδίωξη από ανθρώπους, αλλά συ-
νήθως τα κιρκινέζια γίνονται αποδεκτά στους οικισμούς. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, η πλειονότητα του ανα-
παραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000. Σε λίγες περιοχές στη Θεσσαλία έχουν τοποθετηθεί τεχνητές φωλιές 
(Vlachos et al. 2004). Το μέτρο αυτό, κυρίως όμως η κατασκευή των σπιτιών με 
τρόπο που να ευνοεί το φώλιασμα, θα πρέπει να επεκταθεί.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός 
Εθνικού Διαχειριστικού Σχεδίου για το είδος, αλλά και Διαχειριστικά Σχέδια για τις 
ΖΕΠ όπου αυτό απαντάται. Τα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι 
η διατήρηση των θέσεων φωλιάσματος και η ρύθμιση της γεωργίας και της κτηνο-
τροφίας στις βασικότερες περιοχές τροφοληψίας. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι α-
ρόσιμες μη αρδευόμενες καλλιέργειες, κυρίως των σιτηρών, και τα βοσκοτόπια κο-
ντά στους οικισμούς, ενώ απαιτείται και η εφαρμογή γενικότερων αγροπεριβαλλο-
ντικών μέτρων (Sfougaris et al. 2004).

Δημήτρης Μπούσμπουρας
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Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Αβοκέτα, Pied Avocet

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [A2ac]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Avocet is a fairly 
widespread and locally fairly com-
mon resident and winter visitor in 
Greece. More widespread in the 
past, the species has today a 
patchy breeding distribution, nest-
ing in a few major coastal wet-
lands, mainly of northern and 
western Greece, with a total pop-
ulation estimated at 300-500 
pairs, showing negative trends 
(Handrinos & Akriotis 1997). 
More numerous but still local in 
winter, with a rather stable popu-
lation of 2,000-5,000 ind. Habi-
tat degradation and disturbance during the breeding season are the main prob-
lems of the species in Greece.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η αβοκέτα είναι τοπικά αρκετά κοι-
νό είδος, που όμως αναπαράγεται και διαχειμάζει σε λίγους σχετικά ελληνικούς υγρό-
τοπους. Απαντάται στους κυριότερους παράκτιους υγρότοπους της δυτικής και βό-
ρειας Ελλάδας και σε λίγα νησιά του βόρειου Αιγαίου (Handrinos & Akriotis 1997). 
Κατά τη δεκαετία του '90 ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της αβοκέτας ήταν 500-
700 ζευγ. (Handrinos & Akriotis 1997), αλλά σήμερα εκτιμάται σε 300-500 ζευγ., 
με αρνητικές τάσεις. Οι κυριότερες περιοχής αναπαραγωγής είναι το Δέλτα Έβρου 
(< 50 ζευγ.), το Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα (20-30 ζευγ.), η Λιμνοθάλασσα Με-
σολογγίου (23-40 ζευγ.) (Μακρυγιάννη, Καζαντζίδης, Περγαντής και Ρουσσόπουλος 
αδημ. δεδομένα). Η μεγαλύτερη σήμερα αποικία βρίσκεται στους υγρότοπους της 
Χαλκιδικής (Άγιος Μάμας και έλη Ν. Φώκαιας) όπου από το 2007 αναπαράγονται 
περίπου 100 ζευγ. (Καλπάκης αδημ. δεδομένα). Επίσης, αποικίες του είδους έχουν 
καταγραφεί σε υγρότοπους της Λήμνου και της Λέσβου (Κακαλής αδημ. δεδομένα). 
Είδος πιο πολυάριθμο το χειμώνα, απαντάται σε όλους τους μεγάλους παράκτιους υ-
γρότοπους και σε ορισμένους εσωτερικούς (Λ. Κερκίνη, Λ. Κορώνεια κ.α.). Εκτιμά-
ται ότι στην Ελλάδα διαχειμάζουν 2.000-5.000 άτομα, αριθμός που φαίνεται να πα-
ραμένει σταθερός κατά την τελευταία δεκαετία. Οι περιοχές όπου συχνά διαχειμά-
ζουν περισσότερες από 1.000 αβοκέτες είναι το Δέλτα Σπερχειού, η Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου, το Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, η Πτελέα και οι υπόλοιπες λιμνο-
θάλασσες της Ροδόπης, η Λ. Κερκίνη κ.ά. (Handrinos & Akriotis 1997, Αλιβιζάτος 
και συν. υπο προετοιμασία, Περγαντής αδημ. δεδομένα). Υπάρχουν 11 επανευρέσεις 
στην Ελλάδα ατόμων δακτυλιωμένων στην Ουκρανία, στην Αυστρία και στη Βουλγαρία, 
όλες δε προέρχονται από τη Μακεδονία και τη Θράκη (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Το 0,8%-0,9% 
του αναπαραγόμενου και το 4,4%-11,1% του διαχειμάζοντος ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006).

οικολογία: Η αβοκέτα φωλιάζει σε παράκτιους υγρότοπους, ιδιαίτερα σε λιμνοθά-
λασσες αλλά και δέλτα ποταμών, ενώ συχνά απαντάται και σε ανθρωπογενείς ή τεχνη-
τούς υγρότοπους (αλυκές). Διαχειμάζει επίσης σε παράκτιους κυρίως υγρότοπους 
και σπανιότερα σε εσωτερικούς. Σχηματίζει χαλαρές αποικίες, κυρίως σε νησίδες, 
σε περιοχές με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση. Φωλιάζει συνήθως με άλλα παρυδά-
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τια είδη, όπως οι καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus) και τα γλαρόνια. Γεννά 
κατά τον Απρίλιο και Μάιο κατά μέσο όρο 3,64-3,76 αβγά, που επωάζει για 23-24 
ημέρες. Τρέφεται με καρκινοειδή, υδρόβια έντομα και πολύχαιτους (Γκούτνερ 1983).

απειλές: Η υποβάθμιση ή η καταστροφή των υγρότοπων από τις διάφορες ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες που προκαλούν περιορισμό των φυσικών ενδιαιτημάτων 
και ρύπανση του νερού αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή για την αβοκέτα. Η μείω-
ση του αναπαραγόμενου πληθυσμού πιθανόν να οφείλεται και στη θήρευση αβγών 
και νεοσσών από κορακοειδή, μεσογειακούς ασημόγλαρους και θηλαστικά. Επίσης, 
η όχληση που προκαλούν τα αγροτικά ζώα (κυρίως βοοειδή) που βόσκουν κοντά 
στις περιοχές αναπαραγωγής της αβοκέτας ή και η καταστροφή φωλιών που ορι-
σμένες φορές προκαλούν είναι η αιτία της μείωσης του αριθμού των αναπαραγόμε-
νων ζευγαριών σε κάποιες περιοχές. Η όχληση στις αποικίες που προκαλούν οι αν-
θρώπινες δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές αποτελεί μια επιπλέον απειλή σε 
κάποιες περιοχές. Επίσης, η διάβρωση των νησίδων στις περιοχές όπου φωλιάζει 
η αβοκέτα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένες αποικίες, κυρίως στη 
βόρεια Ελλάδα.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και μεγάλο μέρος του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού απαντώνται 
σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία των υγρότοπων από τη ρύπανση 
και την υποβάθμιση, με έμφαση στους υγρότοπους όπου το είδος αναπαράγεται. 
Προστασία από την ανθρώπινη ενόχληση (αναψυχή και έργα) στις περιοχές αναπα-
ραγωγής. Προστασία των νησίδων από τη διάβρωση. Προώθηση μέτρων για περιο-
ρισμό της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες περιφε-
ρειακά των υγρότοπων. Κατασκευή τεχνητών νησίδων σε περιοχές όπου το είδος α-
ναπαράγεται ή αναπαραγόταν στο πρόσφατο παρελθόν. Έλεγχος της βόσκησης κα-
τά την αναπαραγωγική περίοδο κοντά στις αποικίες του είδους.

Μαρία Νοΐδου, Σάββας Καζαντζίδης

Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Νεροχελίδονο, Collared Pratincole

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [A2ac] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Collared Pratincole 
is a fairly common but very local 
summer visitor and a widespread 
passage migrant in Greece. The 
Greek breeding population has 
undergone a decline of c. 20% 
during the last decade and has 
today a patchy distribution, nest-
ing in a few of the major Greek 
wetlands (Handrinos & Akriotis 
1997). The total Greek population 
is estimated at 600-800 pairs, 
but it is probably smaller (per-
haps <500 pairs) and has nega-
tive trends. The species nests in 
loose colonies, on bare ground (in dried mudflats, sand flats etc), always near 
water bodies, or on small islets within larger wetlands. More common and wide-
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spread during passage, particularly in spring, the Collared Pratincole occurs all 
over the coastal mainland and on many islands (Handrinos & Akriotis 1997). It 
is mainly threatened by disturbance in the breeding places, nesting habitat de-
struction, trampling of eggs by grazing cows and extensive use of herbicides and 
pesticides.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το νεροχελίδονο είναι αρκετά διαδε-
δομένος αλλά τοπικός καλοκαιρινός επισκέπτης και διαδεδομένος διερχόμενος με-
τανάστης στην Ελλάδα. Παρά το ότι η σημερινή γεωγραφική του εξάπλωση δεν έ-
χει ουσιαστικά μεταβληθεί σε σχέση με το παρελθόν, ο αναπαραγόμενος στην Ελ-
λάδα πληθυσμός φαίνεται να έχει μειωθεί σημαντικά (Handrinos & Akriotis 1997). 
Ο σημερινός του πληθυσμός εκτιμάται σε 600-800 ζευγ. που αναπαράγονται σε 13 
περιοχές, σε Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, 
αλλά είναι πιθανότατα μικρότερος από 500 ζευγ., δεδομένου ότι δεν πραγματοποι-
ήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα πλήρης απογραφή του. Είδος πολύ πιο διαδεδομένο κα-
τά τη μετανάστευση, ιδιαίτερα την άνοιξη, οπότε απαντάται σε όλη σχεδόν την παρά-
κτια ηπειρωτική Ελλάδα και σε πολλά νησιά. Δεν υπάρχουν πάντως πληθυσμιακά δε-
δομένα για τον αριθμό των ατόμων που διέρχονται από την Ελλάδα κατά τη μετανά-
στευση (Handrinos & Akriotis 1997, Γκούτνερ και συν. 2005, Καρδακάρη και συν. 
2006, Παναγιωτοπούλου υπό προετοιμασία). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Το νεροχελίδονο φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες των 10-20 έως και 100 
ζευγ. και είναι αγελαίο σε όλη τη διάρκεια του έτους. Φωλιάζει στο έδαφος, σε νη-
σίδες υγρότοπων, σε ξηρά λασποτόπια ή ξηρές αμμώδεις περιοχές, σε θέσεις με 
αραιή βλάστηση κ.α. Συχνά φωλιάζει κοντά σε αποικίες άλλων παρυδάτιων, γλαρο-
νιών κ.ά. Τρέφεται ομαδικά, σε μεγάλες συγκεντρώσεις, που κατά τη μετανάστευ-
ση μπορούν να φτάσουν μέχρι και 1.000 άτομα. Η δίαιτά του αποτελείται από με-
γάλα έντομα, όπως Ορθόπτερα, Κολεόπτερα, Δίπτερα, Ισόπτερα, αράχνες και άλλα 
ασπόνδυλα (Birdlife International 2008).

απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το είδος είναι η ευρεία χρήση 
γεωργικών φαρμάκων και οι αλλoιώσεις του ενδιαιτήματός του, που μπορεί να προ-
έλθουν από αλλαγές στη στάθμη του νερού, επέκταση καλλιεργειών σε λιβάδια και 
υγρότοπους, εγκατάλειψη ή αλλαγή τρόπου άσκησης της παραδοσιακής κτηνοτρο-
φίας και ανάπτυξη υποδομών. Επίσης απειλείται από την ανθρώπινη ενόχληση, ενώ 
ένα επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε ορισμένες υγροτοπικές περιοχές 
(Δέλτα Έβρου, Δέλτα Αξιού κλπ) είναι η καταστροφή των φωλιών από την ανεξέλε-
γκτη βόσκηση βοοειδών.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος σχεδόν ο γνω-
στός αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000. Συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE για την προστασία των υγρότοπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, ό-
που πραγματοποιήθηκαν δράσεις για την προστασία της φωλεοποίησης του νεροχε-
λίδονου στο Μετόχι, με την τοποθέτηση ηλεκτρικής περίφραξης γύρω από την αποι-
κία, και στη νησίδα στο Κοτύχι, με την ανύψωσή της για να διατηρείται στεγνή κατά 
το φώλιασμα (Καρδακάρη και συν. 2006).

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Μείωση της όχλησης κατά την περίοδο ανα-
παραγωγής. Μέτρα για τον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης γεωργικών φαρμά-
κων στη γεωργία. Μέτρα για την αντιμετώπιση της καταπάτησης φωλιών από την α-
νεξέλεγκτη βόσκηση βοοειδών σε υγρότοπους. Συστηματική απογραφή του αναπα-
ραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού. Διαχειριστικά, κατά περίπτωση, μέτρα προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η αναπαραγωγική επιτυχία των αποικιών του είδους (δημι-
ουργία ή ανύψωση νησίδων κ.ά.).

Μαρία Παναγιωτοπούλου, Σάββας Καζαντζίδης
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Hoplopterus spinosus (Linnaeus, 1758)
Aγκαθοκαλημάνα, Spur-winged Plover

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1+2]

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: Until the '60s the 
Spur-winged Plover was an acci-
dental species in Greece. The first 
breeding case was confirmed in 
1959 (in Porto Lagos) and since 
then the species is a regular but 
rare and local summer visitor in 
Greece. The species breeds only 
along the coastal zone of Thrace, 
particularly in the deltas of Nes-
tos and Evros. Outside the breed-
ing season, most records, during 
both the spring and autumn migra-
tion, come from the large islands of 
the eastern Aegean (Lesvos, Kos, 
Karpathos, Rhodes, eastern Crete etc) and only occasionally elsewhere (Handri-
nos & Akriotis 1997). The current breeding population is fluctuating and estimated 
at 20-50 pairs (BirdLife International 2004), of which 20-33 nest in the Evros Del-
ta (Makrigianni et al. 2008). In Greece Spur-winged Plovers are nesting in coastal 
wetlands with halophytic vegetation, mainly in dry areas with sparse vegetation.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Μέχρι τη δεκαετία του '60 η αγκα-
θοκαλημάνα εμφανιζόταν περιστασιακά ή τυχαία στην Ελλάδα. Η πρώτη περίπτωση 
φωλιάσματος καταγράφηκε το 1959 (Πόρτο Λάγος) και έκτοτε το είδος είναι τακτι-
κός αλλά σπάνιος και τοπικός καλοκαιρινός επισκέπτης, που αναπαράγεται μόνον 
στους παράκτιους υγρότοπους της Θράκης και κυρίως στα δέλτα Νέστου και Έβρου. 
Κατά τη μετανάστευση οι περισσότερες καταγραφές του είδους στην Ελλάδα προ-
έρχονται από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Κω, Κάρπαθο, Ρόδο, ανατο-
λική Κρήτη κ.ά.) και πολύ σπάνια από άλλες περιοχές (Κυκλάδες, Μεσολόγγι κ.ά.) 
(Handrinos & Akriotis 1997). Ο αναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός είναι κυ-
μαινόμενος, εκτιμάται δε σε 20-50 ζευγ. (BirdLife International 2004), η πλειονό-
τητα των οποίων (20-33) στο Δέλτα Έβρου (Makrigianni et al. 2008).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (αφορά 
την Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία) (Wetlands International 2006).

οικολογία: Οι αγκαθοκαλημάνες φτάνουν συνήθως στην Ελλάδα νωρίς τον Μάρτιο 
και αναχωρούν συνήθως στα μέσα/τέλη Αυγούστου. Φωλιάζουν σε παράκτιους υ-
γρότοπους (δέλτα, λιμνοθάλασσες κ.ά.) και κυρίως σε γυμνές, ξερές περιοχές ή σε 
θέσεις με ελάχιστη αλοφυτική βλάστηση, αμμοθίνες κ.ά. Σε πρόσφατη μελέτη πλη-
θυσμού, 30 ζευγ. στο Δέλτα Έβρου, τα πρώτα άτομα παρατηρήθηκαν να φτάνουν 
στα τέλη Φεβρουαρίου, η πρώτη ωοτοκία καταγράφηκε στις 23 Απριλίου, ενώ η α-
ναπαραγωγική επιτυχία εκτιμήθηκε σε 42% (Makrigianni et al. 2008).

απειλές: Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την 
ανεξέλεγκτη βόσκηση βοοειδών, που συχνά καταστρέφουν τις φωλιές, τις εποχιακές 
πλημμύρες, την ξηρασία και την ενόχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες (τουρι-
σμός κ.ά.). Κατά τη μετανάστευση και κυρίως στα νησιά πιθανόν να γίνεται αντικεί-
μενο λαθροθηρίας.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαραγό-
μενος στην Ελλάδα πληθυσμός απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.
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μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αυστηρή προστασία από την ανεξέλεγκτη βό-
σκηση, αποφυγή ενόχλησης κατά την αναπαραγωγική περίοδο, διαχείριση/προστα-
σία των ενδιαιτημάτων του, έλεγχος της λαθροθηρίας κατά τη μετανάστευση, συνέ-
χιση της μελέτης της βιολογίας/οικολογίας του. 

Ελένη Μακρυγιάννη, Γιώργος Χανδρινός

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Καλημάνα, Northern Lapwing

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(i,iii,iv,v), D1] 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: The Northern Lapwing 
is a scarce and local resident 
and a widespread winter visitor in 
Greece. Although it was never a 
common breeding species, its 
population has declined during 
the last 2-3 decades. Today North-
ern Lapwings have a patchy and 
fragmented distribution, nesting 
only in a few wetlands of northern 
Greece, with a total population 
estimated at 50-100 pairs (Handri-
nos & Akriotis 1997, BirdLife In-
ternational 2004). More common 
and widespread in winter, mainly 
in central and northern Greece and often on several islands, with a fluctuating 
population ranging from 1,500 ind. to a maximum of 14,884 (1998), although 
complete counts are still lacking.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η καλημάνα είναι σπάνιο επιδημητι-
κό είδος στην Ελλάδα, πιο κοινό και με ευρύτερη κατανομή το χειμώνα. Αναπαρά-
γεται στη Μακεδονία και στη Θράκη και διαχειμάζει κυρίως στην κεντρική και βό-
ρεια Ελλάδα, συχνά δε και σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα νησιά (Handrinos & 
Akriotis 1997). Αν και δεν ήταν ποτέ κοινό είδος στην Ελλάδα, τα τελευταία 20-30 
χρόνια ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της εμφανίζει μείωση, εκτιμάται δε σήμερα 
σε 50-100 ζευγ. (BirdLife International 2004). Οι περιοχές αναπαραγωγής της εί-
ναι το Δέλτα Έβρου, το σύμπλεγμα των υγρότοπων της Λ. Βιστωνίδας και η ευρύτε-
ρη περιοχή ορισμένων υγρότοπων της Δυτικής Μακεδονίας (Λίμνες Πετρών και 
Πρέσπας). Το Δέλτα Έβρου αποτελεί ενδεχομένως την περιοχή με το μεγαλύτερο 
στην Ελλάδα αναπαραγόμενο πληθυσμό (20-50 ζευγ., Μακρυγιάννη αδημ. δεδομέ-
να). Ο διαχειμάζων πληθυσμός της καλημάνας παρουσιάζει αυξομειώσεις από έτος 
σε έτος, ανάλογα με τη δριμύτητα του χειμώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του '90 και 
λίγο αργότερα ο διαχειμάζων πληθυσμός κυμαινόταν από 1.500 μέχρι 15.000 άτο-
μα (Αλιβιζάτος και συν. υπό προετοιμασία). Η μέγιστη καταμέτρηση που έχει ποτέ 
καταγραφεί στην Ελλάδα έγινε το 1998 και ανερχόταν σε 14.884 άτομα, εκ των ο-
ποίων 6.938 στις 18/1/98 στο Μεσολόγγι. Συγκρίνοντας τις περιόδους της δεκα-
ετίας του '80 με αυτές της δεκαετίας του 1990-2000, φαίνεται ότι ο διαχειμάζων 
πληθυσμός στις κυριότερες περιοχές του είδους παραμένει μάλλον σταθερός ή πα-
ρουσιάζει μικρή αύξηση. Γενικά, πάντως, το είδος δεν διαχειμάζει πάντα κοντά σε 
υγρότοπους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλήρεις ετήσιες απογραφές του δια-
χειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού. Οι κύριες περιοχές διαχείμασης είναι οι υγρό-
τοποι της δυτικής Ελλάδας και κυρίως η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και ο Αμβρα-
κικός κόλπος. Στη βόρεια Ελλάδα, η Λ. Κερκίνη και το Δέλτα Έβρου είναι οι περιο-
χές όπου συγκεντρώνεται κάθε χειμώνα μεγάλος αριθμός από καλημάνες. Υπάρ-
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χουν 5 επανευρέσεις στην Ελλάδα ατόμων δακτυλιωμένων στη Βρετανία, στο Βέλ-
γιο, στη Γερμανία, στη Φινλανδία και στην Ουκρανία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

οικολογία: Στην Ελλάδα, οι καλημάνες φωλιάζουν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 
παράκτιους υγρότοπους. Προτιμούν υγρολίβαδα γλυκού νερού, υγρές καλλιεργούμε-
νες εκτάσεις, ρηχά λασποτόπια στις παρυφές των λιμνοθαλασσών κ.ά., αλλά αποφεύ-
γουν τις αλοφυτικές διαπλάσεις ή τα υφάλμυρα εδάφη. Το χειμώνα συχνάζουν στις 
παρυφές των υγρότοπων, αλλά και σε πεδινές, ημιπεδινές εκτάσεις με καλλιέργειες, 
βοσκοτόπια, εκτεταμένα λιβάδια κ.ά., συχνά μαζί με βροχοπούλια (Pluvialis apricaria).
Τρέφονται με έντομα, σκουλήκια και άλλα ασπόνδυλα (Del Hoyo et al. 1996).

απειλές: Η εντατικοποίηση της γεωργίας και οι απότομες αλλαγές των καλλιεργητι-
κών πρακτικών που οδήγησαν στη μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας της καλη-
μάνας αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το είδος διεθνώς (εν-
δεχομένως και στην Ελλάδα). Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση έτσι ώστε 
να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος. Η καλημάνα περιλαμβάνεται στα θηρεύ-
σιμα είδη, αλλά λόγω έλλειψης δεδομένων κάρπωσης δεν είναι ακόμη γνωστό εάν 
το κυνήγι αποτελεί πρόβλημα για το είδος στην Ελλάδα. 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Η καλημάνα είναι θηρεύσιμο είδος, αλλά, λόγω 
της γενικής μείωσης του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, έχει ήδη εκπονηθεί 
Σχέδιο Διαχείρισης για το είδος, ιδιαίτερα σε σχέση με το κυνήγι. Στην Ελλάδα ολό-
κληρος σχεδόν ο αναπαραγόμενος πληθυσμός, αλλά μικρό μόνον ποσοστό του δι-
αχειμάζοντος, απαντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Συστηματική απογραφή του αναπαραγόμενου, 
αλλά και του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πληθυσμού. Μελέτη της βιολογίας/οικολο-
γίας του είδους, καθώς και διερεύνηση των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζει 
από το κυνήγι. Προστασία των υγρότοπων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση. Προ-
ώθηση μέτρων για περιορισμό της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων 
στις καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακά των υγρότοπων, σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή γενικότερων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στις περιοχές όπου φωλιάζει.

Σάββας Καζαντζίδης

Chroicocephalus genei (Br�me, 1839)
Λεπτόραμφος Γλάρος, Slender-billed Gull

ςυνώνυμο: Larus genei Br�me, 1839

Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1+2]

Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Slender-billed gull 
is a rare and local resident, a lo-
cally common winter visitor and a 
passage migrant in Greece. Its 
breeding was first confirmed in 
Greece in the mid '60s and since 
then the species nests in only 
one wetland, currently in Aliak-
mon Delta, with an estimated pop-
ulation of 100-130 pairs (Dodd 
2005). It is much more numerous 
outside the breeding season, par-
ticularly during spring passage and 
in winter, with a stable population 
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of c. 2,000 - 4,000 ind. Its habitat is coastal areas near wetlands but during the 
winter it is also pelagic. Its food is mainly fish and invertebrates, taken alive or 
by scavenging. Its nesting habitat is sand bars and islets in lagoons, estuaries, 
salt-works etc. Main threats to the species are the degradation of sandy islets 
and disturbance during breeding.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα ο λεπτόραμφος γλάρος 
είναι σπάνιο και τοπικό επιδημητικό είδος, τοπικά κοινό κατά τη μετανάστευση και 
το χειμώνα. Βρέθηκε να αναπαράγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα μέσα της 
δεκαετίας του '60 και έκτοτε φωλιάζει μόνο στο Δέλτα Αλιάκμονα, με πληθυσμό που 
εκτιμάται σε 100-130 ζευγ. (Dodd 2005, Παναγιωτοπούλου υπό προετοιμασία). Ο 
πληθυσμός αυτός είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με τα 23-45 ζευγ. που καταγράφη-
καν την περίοδο 1980-1992 (Handrinos & Akriotis 1997), αλλά το είδος παραμένει 
ευάλωτο επειδή φωλιάζει μόνο σε μία θέση. Πολύ πιο κοινό είδος κατά τη μετανά-
στευση, ιδιαίτερα την άνοιξη, οπότε απαντάται σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας και σε αρκετά νησιά. Διαχειμάζει επίσης σε αρκετούς υγρότοπους (δέλτα 
Αξιού, Αλιάκμονα, Έβρου, λιμνοθάλασσες Θράκης, Δέλτα Σπερχειού, Κοτύχι κλπ), 
με σαφώς μεγαλύτερους όμως αριθμούς στη δυτική Ελλάδα (κόλπος Λευκάδας, 
Μεσολόγγι, Αμβρακικός κ.α.) (Handrinos & Akriotis 1997). Ο διαχειμάζων πληθυ-
σμός του είδους στην Ελλάδα είναι μικρός αλλά σταθερός τα τελευταία χρόνια, εκτι-
μάται δε σε 2.000-4.000 άτομα (Αλιβιζάτος και συν υπό προετοιμασία). Υπάρχουν 
28 επανευρέσεις στην Ελλάδα, οι 26 εκ των οποίων προέρχονται από το Εθνικό Πάρ-
κο Τσερνομόρσκι της Ουκρανίας, όπου αναπαράγεται ένα μεγάλο ποσοστό του ευ-
ρωπαϊκού πληθυσμού (Aκριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του ευρωπαϊκού (Wetlands 
International 2006). 

οικολογία: Ο λεπτόραμφος γλάρος ζει σε μεγάλους παράκτιους υγρότοπους της 
Μεσογείου. Φωλιάζει σε αμμώδεις ακτές και νησίδες, σε έλη με ρηχά νερά και σπα-
νιότερα σε εσωτερικούς υγρότοπους. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε λιβάδια και 
υγρές περιοχές, λιμνοθάλασσες, εκβολές, δέλτα ποταμών κ.α. Εκτός αναπαραγωγι-
κής περιόδου το είδος ζει σε παράκτιες περιοχές αλλά γενικά αποφεύγει τα λιμάνια. 
Η τροφή του αποτελείται κυρίως από ψάρια αλλά και έντομα, θαλάσσια ασπόνδυλα 
(π.χ. καρκινοειδή) κ.ά. Το είδος αναπαράγεται κατά το τέλος Μαρτίου έως τον Μά-
ιο, σε πυκνές αποικίες, αμιγείς ή μικτές με άλλα είδη, π.χ. γλαρόνια, και σε αριθ-
μούς που κυμαίνονται από μερικές δεκάδες έως αρκετές χιλιάδες ζευγάρια. Έχει 
αγελαία συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, σχηματίζοντας ομάδες από 
200 ως 3.000 άτομα. 

απειλές: Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το είδος 
είναι η θήρευση αβγών ή νεοσσών, κυρίως από το μεσογειακό ασημόγλαρο. Επί-
σης, οι καταιγίδες ή οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν αρνη-
τικά την αναπαραγωγική επιτυχία. Το είδος απειλείται από τη ρύπανση (από πετρε-
λαιοκηλίδες αλλά και από τα γεωργικά φάρμακα) και τα πολλά πλαστικά απορρίμμα-
τα. Σε ορισμένες χώρες της Μεσογείου οι κάτοικοι μαζεύουν τα αβγά του για τρο-
φή. Το είδος είναι ευάλωτο στη γρίπη των πτηνών και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από 
μελλοντικές εκρήξεις του ιού. Επιπλέον, απειλείται από παράγοντες που υποβαθμί-
ζουν, αλλοιώνουν ή καταστρέφουν το βιότοπο φωλιάσματος (Birdlife International 
2008). Στην Ελλάδα οι άμεσες απειλές για το είδος σχετίζονται με την κατάσταση 
των νησίδων αναπαραγωγής. Η διάβρωση των νησίδων, η υποβάθμιση και η κατα-
στροφή τους, η όχληση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να επηρεάσουν αρνη-
τικά την επιτυχία αναπαραγωγής του είδους.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός και μέρος του διερχομένου κατά τη μετανάστευ-
ση και του διαχειμάζοντος πληθυσμού απαντώνται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/
Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Τα μέτρα διατήρησης αφορούν κυρίως τη δι-
ατήρηση των μικτών αποικιών αναπαραγωγής γλάρων και γλαρονιών: Προστασία 
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από την ενόχληση ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο του είδους. Μέτρα α-
ποτροπής της διάβρωσης των νησίδων στις περιοχές όπου είναι πιθανόν να φωλιά-
σει (κυρίως παράκτιοι υγρότοποι της Μακεδονίας και της Θράκης). Κατασκευή τε-
χνητών νησίδων σε παράκτιους υγρότοπους όπου είναι δυνατόν να φωλιάσει το εί-
δος. Διαχείριση της βλάστησης σε νησίδες, ώστε να μπορεί να φωλιάσει το είδος.

Μαρία Παναγιωτοπούλου, Σάββας Καζαντζίδης

Larus audouinii Payraudeau, 1826 
Αιγαιόγλαρος, Audouin's Gull

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [C1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο NT 

Summary: Audouin's Gull, an en-
demic species of the Mediterra-
nean, is a scarce and local resi-
dent in Greece. The species 
breeds in 28 colonies, located 
mainly on small uninhabited is-
lets of the Aegean Sea, mainly in 
N. Sporades, Cyclades, Dodeca-
nese, Kythira and Crete (Ηandrinos 
& Αkriotis 1997), with a total pop-
ulation estimated at 700-900 
pairs or 1,400-1,800 reproduc-
tive adults. Outside the breeding 
season very little is known about 
the seasonal movements and the 
winter distribution of the species, but birds ringed in Greece have been recovered 
in Lebanon, Syria, Cyprus, Malta and Spain. Disturbance on breeding colonies, 
loss of nesting habitat, as well as indirect mortality at fishing gear (bycatch), de-
creased prey availability, competition with Yellow-legged Gulls for nesting sites 
and marine pollution are the main threats for the species.

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: O αιγαιόγλαρος, ενδημικό είδος της 
Μεσογείου, είναι ασυνήθιστο και τοπικό επιδημητικό είδος στην Ελλάδα. Στην Ελλά-
δα φωλιάζει σε μικρές νησίδες στις Κυκλάδες (Αμοργός, Πάρος, Σέριφος), το Β. 
και Αν. Αιγαίο (Φούρνοι, Β. Σποράδες, Λέσβος, Λήμνος, Χίος), τα Δωδεκάνησα (Λει-
ψοί, Αγαθονήσι, Λέρος, Κάλυμνος, Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη, Σύμη), τα Κύθηρα και 
την Κρήτη (Ηandrinos & Αkriotis 1997). Η πιο ολοκληρωμένη καταγραφή σε εθνι-
κό επίπεδο, που πραγματοποιήθηκε το 1998-1999, υπολόγισε το συνολικό αναπα-
ραγόμενο στην Ελλάδα πληθυσμό στα 700-900 ζευγ. (ή 1.400-1.800 αναπαραγό-
μενα άτομα), κατανεμημένα σε 28 αποικίες (Γκατζέλια 1999). Εκτός αναπαραγωγι-
κής περιόδου το είδος απαντάται, πάντα όμως σε πολύ μικρούς αριθμούς (συνήθως 
μεμονωμένα άτομα) σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά η χειμερινή κατανομή 
και οι μεταναστευτικές συνήθειες του είδους στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη επαρ-
κώς γνωστές. Αιγαιόγλαροι, πάντως, που δακτυλιώθηκαν στην Ελλάδα βρέθηκαν 
στην Κύπρο, τη Μάλτα, το Λίβανο, την Τυνησία και την Ισπανία (EOE αδημ δεδομέ-
να, Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Περίπου το 3,5% 
του παγκόσμιου πληθυσμού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Ο αιγαιόγλαρος στην Ελλάδα αναπαράγεται σε μικρές αποικίες (5-85 ζευγ.), 
συνήθως σε ακατοίκητες νησίδες και σπανιότερα σε απρόσιτες ακτές μεγαλύτερων νησιών 
του Αιγαίου (Γκατζέλια 1999, Goutner et al. 2000a). Τα πουλιά φτάνουν στις θέσεις ωο-
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τοκίας στα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου και φτιάχνουν φωλιές στο έδαφος γύρω 
στα μέσα με τέλη Απριλίου (περίπου 20-25/4). Γεννούν 2-3 αβγά, τα οποία εκκο-
λάπτονται στα μέσα Μαΐου (13-22/5), ενώ οι νεοσσοί πτερώνονται στα μέσα Ιουλί-
ου. Στις αποικίες που έχουν μελετηθεί πιο συστηματικά έχει καταγραφεί μεγάλη δι-
ακύμανση στο μέσο αριθμό αβγών ανά φωλιά (1,67-2,66) αλλά και στην αναπαρα-
γωγική επιτυχία, που εκτιμάται σε 0,13-0,97 νεοσσούς/αναπαραγωγικό ζευγάρι/έ-
τος (Γκατζέλια 1999). Τρέφεται κυρίως με μικρά αφρόψαρα, τα οποία πιάνει από 
την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ στην Ελλάδα το είδος δεν συνδέεται τόσο με τις 
δραστηριότητες της μέσης αλιείας, όπως συμβαίνει στη δυτική Μεσόγειο, αν και έ-
χει παρατηρηθεί να τρέφεται βράδυ, κυρίως γύρω από γρι-γρι. Οι περιοχές τροφο-
ληψίας διαφέρουν μετά την αναπαραγωγική περίοδο, οπότε ο πληθυσμός διασπεί-
ρεται στις γύρω περιοχές (Γκατζέλια 1999).

απειλές: Μεταξύ των κύριων απειλών που αντιμετωπίζει το είδος είναι η αύξηση 
της όχλησης στις αναπαραγωγικές αποικίες λόγω της εντεινόμενης ανθρώπινης πα-
ρουσίας στις νησίδες (παρουσία ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, κτηνοτρόφων, ψαρά-
δων κλπ). Επιπλέον, παρατηρείται συνεχόμενη απώλεια του χώρου φωλεοποίησης 
από την κατασκευή υποδομών σε νησίδες. Πιο μακροπρόθεσμη και σοβαρή απειλή 
αποτελεί η μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων από μη επιλεκτικές αλιευτικές πρα-
κτικές, ενώ έχει καταγραφεί τυχαία παγίδευση του είδους σε παραγάδι, αν και η 
σοβαρότητα αυτής της απειλής δεν είναι ακόμη γνωστή. Το είδος, όπως τα περισ-
σότερα θαλασσοπούλια, είναι ευάλωτο στη θαλάσσια ρύπανση, ενώ έχει παρατηρη-
θεί, τοπικά, και ανταγωνισμός για τις θέσεις φωλιάσματος με τον, πολυάριθμο στην 
Ελλάδα, μεσογειακό ασημόγλαρο (Γκατζέλια 1999, Goutner et al. 2000b, Goutner 
et al. 2001, RSPB 1996, Gallo-Orsi 2001).

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος και, παρότι ο πληθυσμός 
του δεν παρακολουθείται συστηματικά σε όλο το Αιγαίο, το 83% της έκτασης των 
νησίδων όπου φωλιάζει περιλαμβάνονται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ και το 56% 
σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου Natura 2000 (EOE αδημ. δεδομένα).

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Είναι αναγκαία η λήψη μέτρων διαχείρισης και προ-
στασίας των νησίδων όπου φωλιάζει το είδος, σε συνδυασμό με συνεχή ενημέρωση 
του κοινού και των χρηστών μιας περιοχής με στόχο τη μείωση της όχλησης στις αποι-
κίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Συγχρόνως, απαιτούνται μακρο-
χρόνια προγράμματα παρακολούθησης των σημαντικότερων αποικιών για τη διερεύ-
νηση της τάσης των πληθυσμών και τα αίτια της θνησιμότητας, καθώς και μελέτη της 
χειμερινής βιολογίας/οικολογίας και κατανομής του είδους στις ελληνικές θάλασσες. 

Δανάη Πορτόλου

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
Γελογλάρονο, Gull-billed Tern

ςυνώνυμο: Sterna nilotica Gmelin, 1789

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό: VU [B2ab(ii,iii,iv,v), D1+2]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU 

Summary: The Gull-billed Tern is a scarce and local summer visitor and a passage 
migrant in Greece. A species with a much wider breeding distribution in the past, 
the Greek breeding population has declined by an estimated 20% during the last 
decade. Today Gull-billed Terns nest in 5 wetland sites, with a total breeding pop-
ulation estimated at 180-270 pairs. More common and widespread during pas-
sage, the species can be seen in many wetlands, both in the mainland and on 
many islands. More terrestrial than other tern species, it is very often seen feed-
ing in agricultural land (Handrinos & Akriotis 1997). Main threats to the species 
are: disturbance at the breeding colonies, predation at the nests, erosion and 
degradation of sand islets and excessive use of pesticides in the feeding areas.
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εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Το γελογλάρονο είναι 
ασυνήθιστος καλοκαιρινός επισκέ-
πτης και διερχόμενος μετανάστης 
στην Ελλάδα. Είδος με ευρύτερη 
κατανομή στο παρελθόν, έχει σή-
μερα περιοριστεί σε λίγους υγρό-
τοπους της βόρειας και δυτικής Ελ-
λάδας, όπου φωλιάζει σε 5 αποικί-
ες. Ο συνολικός αναπαραγόμενος 
πληθυσμός του σήμερα εκτιμάται 
σε 180-270 ζευγ. Το μεγαλύτερο 
μέρος του αναπαραγόμενου πληθυ-
σμού στην Ελλάδα βρίσκεται στο 
Δέλτα Αλιάκμονα, ενώ μικρότεροι 
αριθμοί αναπαράγονται στο Αμβρακικό κόλπο κ.α. Το μεγαλύτερο μέρος του αναπα-
ραγόμενου πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται στο Δέλτα Αλιάκμονα (110-150 ζευγ. 
το 2005), ενώ μικρότεροι αριθμοί αναπαράγονται στο Δέλτα Έβρου, στον Αμβρακι-
κό κόλπο (70-120 ζευγ. το 2003), στη λιμνοθάλασσα Προκόπου και στο Κοτύχι (Πα-
ναγιωτοπούλου αδημ. δεδομένα, Dodd 2005, Γκούτνερ και συν. 2005, Καρδακά-
ρη και συν. 2006). Πιο κοινό και διαδεδομένο κατά τη μετανάστευση, απαντάται σε 
πολλούς υγρότοπους, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: Το 1,2%-1,5% 
του ευρωπαϊκού (Wetlands International 2006). 

οικολογία: Προτιμά παράκτιες περιοχές, εκβολές ποταμών και δελταϊκά συστήματα, 
λιμνοθάλασσες, αλλά και εσωτερικές λίμνες, βάλτους και ποτάμια. Παρότι ζει κοντά 
στο νερό είναι, σε γενικές γραμμές, το λιγότερο υδρόβιο γλαρόνι σε σχέση με τα 
άλλα είδη της ιδίας οικογένειας. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου απαντάται κοντά 
σε ποταμούς, εκβολές ποταμών, ορυζώνες, λίμνες, ακτές κ.ά. Κατά την αναπαρα-
γωγική περίοδο τρέφεται με έντομα, είτε στους υγρότοπους είτε σε αγροτικές καλ-
λιέργειες, ορυζώνες και λιβάδια. Επίσης, με μεγάλη ποικιλία μικρών ασπονδύλων 
(υδρόβια και χερσαία έντομα, αράχνες), αλλά και σπονδυλόζωων (ερπετά, αμφίβια, 
μικρά ψάρια και σπάνια μικρά τρωκτικά και πουλιά) (Goutner 1991, Del Hoyo et al. 
1996, Handrinos & Akriotis 1997, Sanchez et al. 2004).

απειλές: Η υποβάθμιση και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και δι-
ατροφής είναι το σοβαρότερο πρόβλημα για το είδος. Οι αιτίες που προκαλούν το πρό-
βλημα είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, η επέκταση των ανθρωπίνων δραστη-
ριοτήτων στα φυσικά οικοσυστήματα, η αλόγιστη και εκτεταμένη χρήση γεωργικών 
φαρμάκων και η διάβρωση των ακτών. Επιπλέον, η όχληση που προκαλούν οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες κοντά στις περιοχές αναπαραγωγής έχει ως αποτέλεσμα τη μι-
κρή αναπαραγωγική επιτυχία του είδους. Επίσης, η θήρευση αβγών και νεοσσών ε-
ξαιτίας της άρσης της απομόνωσης των νησίδων έχει συμβάλει στη μειωμένη αναπα-
ραγωγική επιτυχία του είδους (Del Hoyo et al. 1996, Handrinos & Akriotis 1997). 
Είναι επίσης πιθανόν η αλόγιστη και εκτεταμένη χρήση γεωργικών φαρμάκων στην 
Αφρική να έχει προκαλέσει υποβάθμιση των βιοτόπων όπου διαχειμάζει το είδος.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και μέρος του διερχόμενου κατά τη μετανάστευση πληθυσμού απαντώνται 
σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία από την ανθρώπινη ενόχληση (α-
ναψυχή και έργα) στις περιοχές αναπαραγωγής. Συστηματική απογραφή του αναπα-
ραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού. Ενημέρωση αγροτών και κίνητρα για την περι-
ορισμένη χρήση γεωργικών φαρμάκων στους ορυζώνες και σε άλλες αγροτικές καλ-
λιέργειες κοντά σε υγρότοπους όπου το είδος αναπαράγεται. Προστασία των νησί-
δων φωλιάσματος από τη διάβρωση. Διερεύνηση της κατασκευής τεχνητών νησίδων 
σε περιοχές όπου το είδος αναπαράγεται ή αναπαραγόταν στο πρόσφατο παρελθόν.

Μαρία Παναγιωτοπούλου, Σάββας Καζαντζίδης
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Sterna sandvicensis Latham, 1787
Χειμωνογλάρονο, Sandwich Tern

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Sandwich Tern is 
a rare and local resident, common 
and widespread winter visitor and 
passage migrant in Greece. The 
species was first discovered 
nesting in Greece in the late '70s 
(Handrinos & Akriotis 1997) and 
since then it maintains a small 
breeding population of 30-50 pairs 
(BirdLife International 2004), the 
majority of which in Amvrakikos, 
with only a few pairs nesting spo-
radically in the Evros Delta. Its 
nesting habitat is sand bars and 
islets in lagoons and deltas, where 
they form mixed colonies with other tern species. Although its numbers are to-
day smaller than in the past, the Sandwich Tern is still widespread and common 
during the winter, with a population estimated at <1,000 ind. Main threats are 
marine pollution, degradation of sandy islets, egg and nestling predation. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το χειμωνογλάρονο είναι σπάνιο και 
τοπικό επιδημητικό είδος, κοινός και με ευρεία κατανομή χειμερινός επισκέπτης 
και διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Βρέθηκε να φωλιάζει για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του '70 (Handrinos & Akriotis 1997) και έκτο-
τε διατηρεί ένα μικρό αναπαραγόμενο πληθυσμό, που σήμερα εκτιμάται σε 30-50 
ζευγ., με τάσεις μείωσης (BirdLife International 2004). Η μεγαλύτερη αποικία του 
είδους βρίσκεται στον Αμβρακικό κόλπο, ενώ περιστασιακά λίγα ζευγάρια φωλιά-
ζουν και στο Δέλτα Έβρου. Δεν υπάρχει πάντως συστηματική απογραφή και χαρτο-
γράφηση του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού, ενώ υπάρχουν μεγάλες αυ-
ξομειώσεις του πληθυσμού εξαιτίας της καταστροφής των αποικιών (τουλάχιστον 
στο Δέλτα Έβρου) από τις κατά καιρούς δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αρκετά πιο 
διαδεδομένο και τοπικά κοινό το χειμώνα, το χειμωνογλάρονο παρατηρείται στις πε-
ρισσότερες ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε μικρές ομάδες. Ο διαχειμάζων πλη-
θυσμός του είδους φαίνεται ότι μειώνεται τα τελευταία έτη, από 1.000-2.000 άτο-
μα την προηγούμενη δεκαετία σε <1.000 άτομα την τελευταία (Αλιβιζάτος και συν 
υπό προετοιμασία). Υπάρχουν 10 επανευρέσεις στην Ελλάδα ατόμων που είχαν όλα 
δακτυλιωθεί στην Ουκρανία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Είναι τυπικό είδος των ακτών της θάλασσας και των παράκτιων υγρότο-
πων (πολύ σπάνια παρατηρείται σε εσωτερικούς υγρότοπους). Φωλιάζει σε αμμώ-
δεις ακτές, συνήθως αμμονησίδες, σε ανοιχτές περιοχές χωρίς βλάστηση. Σχηματί-
ζει συνήθως αποικίες με άλλα είδη γλαρονιών. Τρέφεται αποκλειστικά με μικρά ψά-
ρια (Del Hoyo et al. 1996). 

απειλές: Η ρύπανση των ακτών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το είδος, μέσω του 
περιορισμού της ποσότητας της τροφής του (ψάρια). Η αύξηση του αριθμού των με-
σογειακών ασημόγλαρων, που συχνά θηρεύουν τα αβγά ή τους νεοσσούς των γλα-
ρονιών, ενδεχομένως αποτελεί πρόσθετη απειλή για το είδος. Η διάβρωση των αμ-
μονησίδων και των αμμωδών ακτών αποτελεί απειλή για το είδος, δεδομένου ότι 
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περιορίζονται οι πιθανές θέσεις αναπαραγωγής. Η διάβρωση αυτή μπορεί να οφεί-
λεται στην αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος πολλών ποταμών της χώρας μας, 
που προκαλείται κυρίως από τις κατασκευές φραγμάτων, που περιορίζουν την πο-
σότητα των φερτών υλών που καταλήγουν στη θάλασσα.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο αναπαρα-
γόμενος και μικρό μέρος του διαχειμάζοντος πληθυσμού στην Ελλάδα απαντώνται 
σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται διερεύνηση πριν από την υλοποίη-
ση μέτρων διατήρησης. Γενικότερα, τα μέτρα προστασίας των αποικιών των γλαρο-
νιών θα συμβάλουν στη διατήρηση του πληθυσμού του χειμωνογλάρονου. Αυτά α-
φορούν κυρίως μέτρα αποτροπής της διάβρωσης των νησίδων στις περιοχές όπου 
είναι πιθανόν να φωλιάσει και κατασκευή τεχνητών νησίδων σε παράκτιους υγρότο-
πους όπου είναι δυνατόν να φωλιάσει. Απαιτείται επίσης και συστηματική απογρα-
φή και χαρτογράφηση των αποικιών του είδους.

Σάββας Καζαντζίδης

Coracias garrulus Linnaeus, 1758 
Χαλκοκουρούνα, European Roller 

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [C1] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο: ΝΤ / ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: The European Roller is 
a scarce and local summer visitor 
and a passage migrant in Greece. 
It had a much wider distribution 
in the past, nesting even in south 
Peloponnese, perhaps even on 
Crete, but, following a considera-
ble decline in both numbers and 
range during the last 30 years, it 
is now confined mainly in Thrace, 
Macedonia and Thessaly, as well 
as on the islands of Lesvos, Sa-
mos and Kos (Handrinos & Akri-
otis 1997). The total population 
breeding in Greece is estimated 
at 200-300 pairs, with negative trends (BirdLife International 2004). The species 
prefers lowland, sparse woodland and cultivated areas and is mainly threatened 
by habitat and nesting sites (holes and fissures) loss due to agricultural intensi-
fication/abandonment and expansion of tourism infrastructure in eastern Aegean 
islands and possibly by illegal shooting during passage. 

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η χαλκοκουρούνα είναι 
καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης. Παλαιότερα είχε πολύ ευρύ-
τερη κατανομή και φώλιαζε μέχρι τη νότια Πελοπόννησο ή και την Κρήτη, αλλά, με-
τά από σοβαρή πληθυσμιακή μείωση που υπέστη τα τελευταία 30 χρόνια, έχει πλέ-
ον περιοριστεί κυρίως στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, καθώς και στη 
Λέσβο, τη Σάμο και την Κω, με λίγα ζευγάρια σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων (Τή-
λο, Ρόδο κ.α.) (Handrinos & Akriotis 1997). Συνήθως οι πληθυσμοί είναι πολύ α-
ραιοί, αλλά τοπικά (π.χ. στην Κω) διατηρούνται σε καλή πυκνότητα. Ο συνολικός α-
ναπαραγόμενος στην Ελλάδα πληθυσμός υπολογίζεται σε 200-300 ζευγ., με αρνη-
τικές τάσεις (BirdLife International 2004). Η χαλκοκουρούνα είναι αρκετά πιο δια-
δεδομένο είδος κατά τη μετανάστευση, χωρίς και πάλι να είναι κοινό. Υπάρχουν 9 
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επανευρέσεις στην Ελλάδα ατόμων δακτυλιωμένων στη Λετονία (3), Ουγγαρία (2), 
Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Γερμανία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού. 

οικολογία: Αναπαράγεται κυρίως σε πεδινές, ημιπεδινές περιοχές με ανοιχτές στέ-
πες, χερσολίβαδα, παραδοσιακές καλλιέργειες, βοσκότοπους και εκτάσεις με α-
ραιά δέντρα. Επίσης, σε ανοιχτές περιοχές με διαπλάσεις Pistachia terebinthus και 
Quercus ithaburensis, στο Αν. Αιγαίο. Φωλιάζει σε τρύπες σε κάθετες όχθες ποτα-
μών, παλιά δέντρα, παλαιά κτίρια και πρανή δρόμων. Τρέφεται κυρίως με μεγάλα έ-
ντομα και σποραδικά με ερπετά. Περνά πολλή ώρα στις κορυφές δέντρων και θά-
μνων, όπως επίσης και σε σύρματα, φράχτες, πυλώνες.

απειλές: Απειλείται κυρίως από την απώλεια χώρων αναπαραγωγής, η οποία προ-
καλείται τόσο από την εντατικοποίηση της σύγχρονης γεωργίας όσο και από την ε-
γκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Επίσης επηρεάζεται από 
την απώλεια θέσεων φωλιάσματος λόγω της κοπής παλαιών δέντρων, εγκιβωτισμού 
φυσικών ρεμάτων, συντήρησης παλαιών δρόμων, κατεδάφισης χαλασμάτων κλπ. 
Στο ανατολικό Αιγαίο κύρια αιτία της απώλειας ενδιαιτήματος είναι η επέκταση των 
τουριστικών εγκαταστάσεων εις βάρος των ενδιαιτημάτων όπου απαντάται το είδος. 
Ίσως επηρεάζεται και από φυτοφάρμακα και, τοπικά, από τη λαθροθηρία, κατά τη 
μετανάστευση.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, μικρό μόνον ποσοστό 
του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου 
ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Η διατήρηση της χαλκοκουρούνας στην Ελλά-
δα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη διατήρηση του ενδιαιτήματός της και την 
προστασία των θέσεων φωλιάσματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από οικολο-
γική διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, με εφαρμογή αγροπερι-
βαλλοντικών μέτρων και καθορισμό/επέκταση ΖΕΠ για το είδος, κυρίως στη Δ. Μα-
κεδονία και στο Αν. Αιγαίο. Η προστασία των θέσεων φωλιάσματος απαιτεί επίσης 
και σημαντικές προσπάθειες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ 
χρειάζεται και έλεγχος της λαθροθηρίας κατά τη μετανάστευση.

Θεόδωρος Κομηνός, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κατσαδωράκης

Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
Γαλιάντρα, Calandra Lark

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [C1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC

Summary: The Calandra Lark is a 
widespread but local and scarce 
resident in Greece. The species 
breeds in most of the plains in 
mainland Greece, particularly Thra-
ce, Macedonia and Thessaly, on 
the islands of Limnos and Kos 
and very locally elsewhere, e.g. in 
the narrow coastal plains of 
Μessolonghi and in western Ste-
rea Ellada (Handrinos & Akriotis 
1997). There are very few data on 
its breeding population, which is 
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estimated at 3,000-5,000 pairs (BirdLife International 2004), with negative trends. 
In Greece Calandra Larks breed in dry, stony pasture, non-intensive farmland, 
sand dunes, edges of halophytic vegetation and areas with sparse or no vegeta-
tion, usually at sea-level, although locally they may nest as high as 1,200 m. No 
data on migration movements, although available records from a few Aegean is-
lands indicate a small, mainly spring passage (Handrinos & Akriotis 1997).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η γαλιάντρα είναι επι-
δημητικό είδος, τοπικά διαδεδομένο στις πεδιάδες της Θράκης, της Μακεδονίας 
και της Θεσσαλίας. Ελάχιστα ζευγάρια φαίνεται πως φωλιάζουν επίσης στην περιο-
χή του Μεσολογγίου (Περγαντής προσ. επικ.) και τοπικά στη δυτική Στερεά Ελλάδα, 
ενώ στη νησιωτική Ελλάδα φωλιάζει μόνο στη Λήμνο και στην Κω (Handrinos & 
Akriotis 1997). Δεν υπάρχει πρόσφατη αξιόπιστη απογραφή του αναπαραγόμενου 
στην Ελλάδα πληθυσμού, που πάντως εκτιμάται σε 3.000-5.000 ζευγ. (BirdLife 
International 2004), με αρνητικές τάσεις. Το χειμώνα μετακινείται για να ξεχειμω-
νιάσει νοτιότερα από τις περιοχές όπου φωλιάζει, αλλά ο πληθυσμός της δεν φαί-
νεται να αυξάνει σημαντικά. Δεν είναι, τέλος, γνωστές οι μεταναστευτικές της μετα-
κινήσεις, αν και ορισμένες παρατηρήσεις από νησιά του Αιγαίου υποδεικνύουν κά-
ποιες περιορισμένες μετακινήσεις, ιδιαίτερα την άνοιξη. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Τυπικό είδος των ανοιχτών, ξηρών περιοχών, στο επίπεδο της θάλασσας, 
αν και σπανιότερα φωλιάζει μέχρι το υψόμετρο των 1.200 μ. Φωλιάζει κυρίως σε 
χερσολίβαδα, αραιούς θαμνώνες, ψευδοστέπες, αμμοθίνες, βοσκοτόπια, αλοφυτι-
κές διαπλάσεις στις παρυφές υγρότοπων και εκτατικές καλλιέργειες σιτηρών, ενώ 
το χειμώνα σχηματίζει μικρά, χαλαρά κοπάδια, που συχνά συγκεντρώνονται σε πα-
ράκτιους υγρότοπους (Tucker & Heath 1994, Hagemeijer & Blair 1997, Handrinos 
& Akriotis 1997). Η οικολογία/βιολογία του στην Ελλάδα δεν έχει μελετηθεί.

απειλές: Παρά την έλλειψη παλαιότερων δεδομένων, ο πληθυσμός της γαλιάντρας 
στην Ελλάδα δείχνει τις τελευταίες δεκαετίες σαφή μείωση. Το είδος αντιμετωπίζει 
προβλήματα κυρίως από τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές και στην εντατικο-
ποίηση των καλλιεργειών. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα είναι η παράνομη σύλλη-
ψη μεγάλου αριθμού ατόμων για εμπόριο, λόγω του ότι παραμένει δημοφιλές ωδι-
κό πουλί, ενώ τοπικά υφίσταται λαθροθηρία, κυρίως λόγω σύγχυσης με τη σταρή-
θρα (Alauda arvensis), της οποίας το κυνήγι επιτρέπεται (Κομηνός αδημ. δεδομένα). 

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, αλλά μικρό μόνο ποσο-
στό του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύ-
ου ΖΕΠ/Natura 2000. 

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών 
μέτρων στις περιοχές αναπαραγωγής του είδους, καθώς και αυστηρός έλεγχος του 
παράνομου εμπορίου ωδικών πουλιών και του παράνομου κυνηγιού του. Χρειάζεται 
επίσης συστηματική απογραφή του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού και 
μελέτη της οικολογίας/βιολογίας του.

Θεόδωρος Κομηνός 
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Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)
Ψαθοποταμίδα, Μoustached Warbler

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [D1]

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC 

Summary: The Moustached War-
bler is a scarce and local resi-
dent and a fairly common winter 
visitor in Greece. The species nests 
very locally, in only a few wetlands 
of northern Greece, particularly in 
eastern Macedonia and Thrace. It 
is also the only Acrocephalus 
warbler wintering in Greece, 
being fairly common along the 
coastal and low lying areas of 
the mainland and the islands, 
including Crete, where it is quite 
secretive and is detected mainly 
by its call. The species is usually 
seen at the margins of reedbeds, almost always above the water. Its total Greek 
population is very difficult to assess, but it is, tentatively, estimated at 50-200 
pairs (Handrinos & Akriotis 1997, BirdLife International 2004).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η ψαθοποταμίδα είναι 
σπάνιο και τοπικό επιδημητικό είδος, αλλά αρκετά κοινό και διαδεδομένο το χειμώ-
να. Φωλιάζει τοπικά, σε λίγους μόνον υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας, κυρίως στην 
Αν. Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι το μόνο είδος του γένους Acrocephalus που δια-
χειμάζει στην Ελλάδα, με πολύ ευρεία κατανομή σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική χώρα 
και σε πολλά νησιά. Ο συνολικός ελληνικός πληθυσμός του είδους είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά υπολογίζεται σε 50-200 ζευγ. (Handrinos & Akriotis 
1997, BirdLife International 2004). Υπάρχει μια επανεύρεση στην Ελλάδα ενός α-
τόμου δακτυλιωμένου στην τέως Γιουγκοσλαβία (Ακριώτης & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην ελλάδα: <1% του ευρω-
παϊκού.

οικολογία: Ελάχιστα μελετημένο στην Ελλάδα είδος. Απαντάται σε υγρότοπους με 
πυκνή βλάστηση (καλαμιώνες, ιτιές, θάμνους), όπου και αναπαράγεται. Προτιμά ιδι-
αίτερα τους πυκνούς καλαμιώνες, πάντα όμως πάνω από το νερό, αν και το χειμώνα 
συχνάζει και σε πιο ανοιχτά ενδιαιτήματα (αρδευτικά κανάλια, ακτές κ.ά.). Πρόκειται 
γενικά για δειλό και κρυπτικό είδος, που δύσκολα παρατηρείται αλλά εντοπίζεται 
εύκολα από τη χαρακτηριστική φωνή του. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια έντομα, αρα-
χνοειδή και μικρά σαλιγκάρια.

απειλές: Αν και δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, το είδος φαίνεται να απειλείται 
κυρίως από την υποβάθμιση και την καταστροφή των ενδιαιτημάτων που χρησιμο-
ποιεί (π.χ. καταστροφή καλαμιώνων, ρύπανση, πυρκαγιές).

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, το μεγαλύτερο μέρος 
του αναπαραγόμενου αλλά πολύ μικρό μέρος του διαχειμάζοντος στην Ελλάδα πλη-
θυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.

μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Διαχείριση και προστασία των ενδιαιτημάτων 
όπου φωλιάζει (καλαμιώνες, πυκνή υγροτοπική βλάστηση κ.ά.), συστηματική απο-
γραφή του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού, μελέτη της βιολογίας/οικο-
λογίας του, θεσμοθέτηση νέων προστατευόμενων περιοχών για το είδος.

Νίκος Προμπονάς, Γιώργος Χανδρινός, Γιώργος Κατσαδωράκης 

Αλβανία

Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία

Αλβανία

Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία
Π.Γ.Δ.Μ.
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6. καταλογοσ Ειδων ποΥλιων τήσ Ελλαδασ
Δρετάκης, Μ., Προμπονάς, Ν., Παπακωνσταντίνου, Κ., Κομηνός, Θ. & Χανδρινός, Γ. / Ε.Α.Ο.Π.

ονομα eiδοΥς
Κοίνο          

εΛΛηνίΚο     
ονομα

αξίοΛοΓηςη

διεθνής/ 
μεσο-
γειακή 
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ελληνικό 
Κόκκινο 
Βιβλίο

Καθε-
στώς 

παρου-
σίας

τάξη Χηνόμορφα

Anatidae

Cygnus olor (Gmelin, 1789)                       (Κοινός) Κύκνος                 LC LC WV, r 

Cygnus columbianus    
(Ord, 1815)                 

Νανόκυκνος                  LC VU Acc

Cygnus cygnus (L, 1758)                     Αγριόκυκνος                 LC NE wv

Anser albifrons      
(Scopoli, 1769)              

Ασπρομέτωπη  
Χήνα            

LC NE WV

Anser erythropus (L, 1758)                 Νανόχηνα                    VU CR wv

Anser anser (L, 1758) Σταχτόχηνα                  LC CR WV, r 

Αnser caerulescens 
(Swinhoe, 1871)

Λευκόχηνα LC NE Acc

Branta bernicla  (L, 1758)                 Δαχτυλιδόχηνα               LC NE Acc

Branta ruficollis           
(Pallas, 1769)                

Κοκκινόχηνα                 EN VU wv

Tadorna ferruginea    
(Pallas, 1769)              

Καστανόπαπια                LC VU PLM

Tadorna tadorna (L., 1758)                 Βαρβάρα                  LC VU WV,r 

Anas penelope L., 1758                    
(Ευρωπαϊκό)  
Σφυριχτάρι                  

LC NE WV, PM

Anas strepera L., 1758                  Καπακλής                    LC VU WV, r 

Anas crecca L, 1758                     
(Ευρωπαϊκό)   
Κιρκίρι                     

LC NE WV, PM

Anas platyrhynchos          
L., 1758              

Πρασινοκέφαλη 
Πάπια         

LC NE WV, r 

Anas acuta L.,1758                       
Ψαλίδα             
(του Βορρά)                 

LC NE WV, PM

Anas querquedula L., 1758                 
(Ευρωπαϊκή)      
Σαρσέλα                     

LC VU PM, sv

Anas discors L., 1766                     
Αμερικανική   
Σαρσέλα         

LC NE Acc

Anas clypeata L.,1758                   
(Ευρασιατική) 
Χουλιαροπάπια               

LC NE WV, PM
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Marmaronetta angustirostris 
(M�n�tri�s, 1832)     

Στικτόπαπια                 VU NE
Acc, 
FBr

Netta rufina (Pallas, 1773)                    
(Ευρασιατικό)   
Φερεντίνι                   

LC NE WV,r 

Aythya ferina (L, 1758)                    Γκισάρι                     LC LC WV, r 

Aythya nyroca   
(GŸldenstŠdt, 1770)                    

(Ευρωπαϊκή)   
Βαλτόπαπια                  

NT VU PM, sv

Aythya fuligula (L, 1758)                  
Μαυροκέφαλη 
Πάπια           

LC NE WV

Aythya marila (L, 1761)                   Σταχτόπαπια                 LC NE wv

Somateria mollissima      
(L, 1758)            

(Κοινή)         
Πουπουλόπαπια               

LC NE nbv

Clangula hyemalis (L, 1758)              Χιονόπαπια                  LC NE wv

Melanitta nigra (L, 1758)                
(Ευρωπαϊκή)  
Μαυρόπαπια                  

LC NE wv

Melanitta fusca (L, 1758)                Βελουδόπαπια                LC NE wv

Bucephala clangula         
(L, 1758)             

(Ευρωπαϊκή)  
Βουκεφάλα              

LC NE wv

Mergellus albellus (L, 1758)             Νανοπρίστης                 LC NE wv

Mergus serrator L., 1758                Θαλασσοπρίστης               LC NE WV

Mergus merganser         
L., 1758               

Χηνοπρίστης                 LC CR r

Oxyura leucocephala  
(Scopoli, 1769)             

(Ευρωπαϊκό)    
Κεφαλούδι                   

EN EN wv

τάξη ορνιθόμορφα

Tetraonidae

Tetrastes bonasia (L, 1758)                  Δασόκοτα                  LC DD r

Tetrao tetrix L., 1758                  Λυροπετεινός               LC NE Acc

Tetrao urogallus L., 1758               Αγριόκουρκος                LC VU r

Phasianidae

Alectoris chukar        
(J.E.Gray, 1830)               

Νησιώτικη      
πέρδικα                

LC NE R

Alectoris graeca     
(Meisner, 1804)                

Πετροπέρδικα               LC VU R

Alectoris rufa (L, 1758)                   Κοκκινοπέρδικα             LC NE Int
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Francolinus francolinus    
(L, 1766)        

(Μαύρος)      
Φραγκολίνος                

LC EX Ext

Perdix perdix (L, 1758)                   Καμπίσια Πέρδικα           LC EN R

Coturnix coturnix (L, 1758)               (Κοινό) Ορτύκι                      LC NE SV, PM

Phasianus colchicus       
L., 1758             

(Κοινός) Φασιανός                    LC CR r

τάξη Κολυμβόμορφα

Gaviidae

Gavia stellata  
(Pontoppidan, 1763)                 

Κηλιδοβούτι                LC NE wv

Gavia arctica (L, 1758)                  Λαμπροβούτι                 LC NE WV

Gavia immer        
(Brünnich, 1764)                    

Παγοβούτι                  LC NE Acc

τάξη Πυγοποδόμορφα

Podicipedidae

Τachybaptus ruficollis 
(Pallas, 1764)         

(Κοκκινόλαιμο) 
Νανοβουτηχτάρι              

LC NE R

Podiceps cristatus (L, 1758)               Σκουφοβουτηχτάρι          LC NE WV, r 

Podiceps grisegena   
(Boddaert, 1783)             

Κοκκινοβουτηχτάρι           LC NE wv, FBr

Podiceps auritus (L, 1758)                 Χειμωνοβουτηχτάρι           LC NE wv

Podiceps nigricollis           
C.L. Brehm, 1831           

Μαυροβουτηχτάρι            LC NE WV, r 

τάξη ρινοτρυπόμορφα

Procellariidae

Calonectris diomedea 
(Scopoli, 1769)            

Αρτέμης                     LC LC SV

Puffinus gravis            
O'Reilly, 1818

Καπελόμυχος LC NE Acc

Puffinus yelkouan          
(Acerbi, 1827)                

Μύχος             
(της Μεσογείου)                     

NT NT R

Puffinus mauretanicus 
Lowe, 1921

Μύχος των           
Βαλεαρίδων

CR NE Acc

Hydrobatidae

Hydrobates pelagicus      
(L, 1758)                     

(Κοινός)           
Υδροβάτης

LC DD sv
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τάξη Πελεκανόμορφα

Sulidae

Morus bassanus (L, 1758)                 
Σούλα            
(του Βορρά)                       

LC NE wv, pm

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo          
(L, 1758)           

(Ευρωπαϊκός) 
Κορμοράνος                 

LC NE WV, r 

Phalacrocorax aristotelis  
(L., 1761)       

(Ευρωπαϊκός)  
Θαλασσοκόρακας             

LC NT R

Phalacrocorax pygmeus  
(Pallas, 1773)           

Λαγγόνα                   LC LC WV, r 

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus    
L., 1758          

Ροδοπελεκάνος             LC VU sv, pm

Pelecanus crispus     
Bruch, 1832              

Αργυροπελεκάνος             VU VU R

τάξη Πελαργόμορφα

Ardeidae

Botaurus stellaris (L, 1758)              
(Ευρασιατικός)  
Ήταυρος                    

LC EN
wv,  

pm, r

Ixobrychus minutus         
(L, 1766)             

(Ευρωπαϊκός)  Μι-
κροτσικνιάς              

LC LC SV, PM

Nycticorax nycticorax      
(L, 1758)          

(Κοινός)            
Νυχτοκόρακας              

LC NT SV, PM

Ardeola ralloides    
(Scopoli, 1769)              

(Ξανθός)       
Κρυπτοτσικνιάς              

LC VU SV, PM

Bubulcus ibis (L, 1758)                 Γελαδάρης                  LC NE nbv, sv

Egretta gularis (Bosc, 1792)                Θαλασσοτσικνιάς              LC NE Acc

Egretta garzetta (L, 1766)                
(Κοινός)        
Λευκοτσικνιάς               

LC LC PM, R

Ardea alba L., 1758                 Αργυροτσικνιάς            LC VU WV, r 

Ardea cinerea L., 1758               Σταχτοτσικνιάς              LC NE R, PM

Ardea purpurea L., 1766               Πορφυροτσικνιάς             LC EN PM, sv

Ciconiidae

Ciconia nigra (L, 1758)                   Μαύρος Πελαργός               LC EN sv, pm

Ciconia ciconia (L, 1758)                Λευκός Πελαργός               LC VU SV, PM
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Threskiornithidae

Plegadis falcinellus          
(L, 1766)            

(Ευρασιατική)  
Χαλκόκοτα                   

LC CR PM, sv

Platalea leucorodia            
L., 1758            

(Ευρασιατική) 
Χουλιαρομύτα               

LC VU r

τάξη φοινικοπτερόμορφα

Phoenicopteridae

Phoenicopterus roseus 
Pallas, 1811             

(Ευρωπαϊκό)    
Φοινικόπτερο                

LC LC NBV, r

τάξη αετόμορφα

Accipitridae

Pernis apivorus (L, 1758)                  
(Ευρωπαϊκός) 
Σφηκιάρης                   

LC LC sv, PM

Elanus caeruleus  
(Desfontaines, 1789)                

Έλανος                      LC NE Acc

Milvus migrans     
(Boddaert, 1783)                

Τσίφτης                     LC CR
wv,   

pm, r

Milvus milvus (L, 1758)                 Ψαλιδιάρης                  NT DD wv, pm

Haliaeetus albicilla          
(L, 1758)          

(Ευρωπαϊκός)  
Θαλασσαετός                 

LC CR r

Gypaetus barbatus          
(L, 1758)               

Γυπαετός                    LC CR r

Neophron percnopterus   
(L, 1758)           

Ασπροπάρης                  EN CR sv, pm

Gyps fulvus Hablizl, 1783                     Όρνιο                       LC
VU / 
CR

R

Aegypius monachus         
L., 1766             

Μαυρόγυπας                  NT EN r

Circaetus gallicus     
Gmelin, 1788                          

Φιδαετός                    LC NT sv, pm

Circus aeruginosus          
(L, 1758)            

Καλαμόκιρκος               LC VU
WV, 

PM, r

Circus cyaneus (L, 1766)               Χειμωνόκιρκος                 LC NE wv, pm

Circus macrourus         
(S.G. Gmelin, 1770)               

Στεπόκιρκος                 NT DD pm

Circus pygargus (L, 1758)               Λιβαδόκιρκος                LC CR PM, sv

Accipiter gentilis (L, 1758)             Διπλοσάϊνο                 LC NE R
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Accipiter nisus (L, 1758)                  (Κοινό) Ξεφτέρι                     LC NE WV, r 

Accipiter brevipes  
(Severtsov, 1850)            

(Κοινό) Σαΐνι LC NE sv, pm

Buteo buteo (L, 1758)                    (Κοινή) Γερακίνα                    LC NE R, WV

Buteo rufinus    
(Cretzschmar, 1829)                   

Αετογερακίνα                LC VU PLM

Buteo lagopus  
(Pontoppidan, 1763)                 

Χιονογερακίνα               LC NE wv

Aquila pomarina           
C.L. Brehm, 1831                

Κραυγαετός                  LC EN sv, pm

Aquila clanga Pallas, 1811                Στικταετός                  VU EN wv

Aquila nipalensis       
Hodgson, 1833               

Στεπαετός                   LC NE wv, pm

Aquila heliaca            
Savigny, 1809                  

(Ανατολικός)    
Βασιλαετός                  

VU CR r, wv

Aquila chrysaetos (L, 1758)                      Χρυσαετός                   LC EN r

Hieraaetus pennatus  
(Gmelin, 1788)          

Γερακαετός                  LC EN sv, pm

Hieraaetus fasciatus 
Vieillot, 1822          

Σπιζαετός                   LC VU r

Pandionidae

Pandion haliaetus (L, 1758)              Ψαραετός                    LC LC pm, FBr

τάξη ίερακόμορφα

Falconidae

Falco naumanni         
Fleischer, 1818                  

(Ευρωπαϊκό)   
Κιρκινέζι                   

VU VU sv, pm

Falco tinnunculus L., 1758                Βραχοκιρκίνεζο              LC NE R

Falco vespertinus L., 1766               
(Ευρωπαϊκό)  
Μαυροκιρκίνεζο              

NT DD PM

Falco columbarius L., 1758)               Νανογέρακο                  LC NE wv

Falco subbuteo L., 1758                  Δεντρογέρακο                LC NE SV, PM

Falco eleonorae G�n�, 1839                 Μαυροπετρίτης               LC LC SV

Falco biarmicus    
Temminck, 1825                  

Χρυσογέρακο                 LC EN r

Falco cherrug J.E.Gray, 1834                    Στεπογέρακο                 EN CR wv, pm
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Falco peregrinus         
Tunstall, 1771                

Πετρίτης             LC LC r, wv

Falco pelegrinoides  
Temminck, 1829             

Ερημοπετρίτης              LC NE Acc

τάξη Γερανόμορφα

Rallidae

Rallus aquaticus L., 1758                 
(Ευρωπαϊκή)    
Νεροκοτσέλα                

LC NE R

Porzana porzana (L, 1766)                  Στικτοπουλάδα             LC DD pm, wv

Porzana parva (Scopoli, 1769)                    Μικροπουλάδα                LC DD PM, sv

Porzana pusilla (Pallas, 1776)                 Νανοπουλάδα               LC NE pm, sv?

Crex crex (L, 1758)                         Ορτυκομάνα                  NT DD pm

Gallinula chloropus (L, 1758)             (Κοινή) Νερόκοτα                   LC NE R

Porphyrio alleni    
Thompson, 1842

Αφρικανική      
Νερόκοτα        

LC NE Acc

Porphyrio porphyrio (L, 1758)               Σουλτανοπουλάδα             LC NE Acc, FBr

Fulica atra L., 1758                     (Κοινή) Φαλαρίδα                   LC NE WV,R 

Gruidae

Grus grus (L, 1758)                       
(Ευρωπαϊκός)   
Γερανός                     

LC DD pm

Grus virgo (L, 1758)               Νυφογερανός                 LC NE Acc

Otididae

Tetrax tetrax (L, 1758)                    Χαμωτίδα                  NT CR
wv, pm, 

FBr

Chlamydotis undulata  
(Jacquin, 1784)            

Χλαμυδωτίδα               VU NE Acc

Otis tarda L., 1758                     Μεγάλη Ωτίδα                 VU NE Acc, FBr

τάξη Χαραδριόμορφα

Haematopodidae

Haematopus ostralegus   
L., 1758            

(Ευρωπαϊκός) 
Στρειδοφάγος               

LC NE WV, r 

Recurvirostridae

Himantopus himantopus   
(L, 1758)            

Καλαμοκανάς                 LC LC PM, SV

Recurvirostra avosetta      
L., 1758          

(Ευρωπαϊκή)      
Αβοκέτα                     

LC VU R, WV
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Burhinidae

Burhinus oedicnemus      
(L, 1758)              

(Ευρωπαϊκή)    
Πετροτουρλίδα               

LC NT sv, pm

Glareolidae

Cursorius cursor         
(Latham, 1787)                

Αμμοδρόμος                 LC NE Acc

Glareola pratincola             
(L., 1766)             

(Κοινό)               
Νεροχελίδονο                

LC VU SV, PM

Glareola nordmanni  
Fischer, 1842              

Μαυρόφτερο   
Νεροχελίδονο    

NT NE pm

Charadriidae

Charadrius dubius    
Scopoli, 1786                

Ποταμοσφυριχτής            LC NE SV, PM

Charadrius hiaticula        
L., 1758             

Αμμοσφυριχτής              LC NE PM, wv

Charadrius pecuarius 
Temminck, 1823

Μικροσφυριχτής LC NE Acc

Charadrius alexandrinus    
L, 1758          

Θαλασσοσφυριχτής           LC LC R

Charadrius leschenaultii  
Lesson, 1826        

(Μεγάλος)          
Ερημοσφυριχτής             

LC NE wv, pm

Charadrius asiaticus   
Pallas, 1773             

Στεποσφυριχτής            LC NE Acc

Charadrius morinellus        
L, 1758             

Βουνοσφυριχτής              LC NE
pm, 
sv?

Pluvialis fulva (Gmelin, 1789)                
Βροχοπούλι     
του Ειρηνικού   

LC NE Acc

Pluvialis apricaria (L., 1758)                     
(Ευρωπαϊκό)  
Βροχοπούλι                  

LC NE WV

Pluvialis squatarola (L., 1758)          Αργυροπούλι                LC NE WV, PM

Hoplopterus spinosus          
(L., 1758)              

Αγκαθοκαλημάνα             LC VU sv

Vanellus gregarius        
(Pallas, 1771)              

Αγελοκαλημάνα               CR NE Acc

Vanellus leucurus  
(Lichtenstein, 1823)                              

Λεύκουρη        
Καλημάνα                  

LC NE Acc

Vanellus vanellus (L., 1758)              
(Ευρωπαϊκή)    
Καλημάνα                    

LC VU WV, r 
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Scolopacidae

Calidris canutus (L., 1758)                Κοκκινοσκαλίδρα              LC NE pm, wv

Calidris alba (Pallas, 1764)                    Λευκοσκαλίδρα               LC NE PM, wv

Calidris minuta (Leisler, 1812)                  
(Κοινή)               
Νανοσκαλίδρα              

LC NE PM, WV

Calidris temminckii    
(Leisler, 1812)            

Σταχτιά            
Νανοσκαλίδρα             

LC NE PM

Calidris fuscicollis       
(Vieillot, 1819)

Λευκόπυγη          
Σκαλίδρα         

LC NE Acc

Calidris bairdii (Coues, 1861)                Λιβαδοσκαλίδρα         LC NE Acc

Calidris melanotos    
(Vieillot, 1819)

Θωρακωτή      
Σκαλίδρα              

LC NE Acc

Calidris ferruginea  
(Pontoppidan, 1763)             

Δρεπανοσκαλίδρα             LC NE PM

Calidris maritima    
(Brünnich, 1764)                

Βραχοσκαλίδρα               LC NE Acc

Calidris alpina (L., 1758)                  Λασποσκαλίδρα              LC NE WV, PM

Limicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763)             

Ραβδοσκαλίδρα         LC NE pm

Philomachus pugnax        
(L., 1758)              

Μαχητής               LC NE PM, wv

Lymnocryptes minimus 
(BrŸnnich, 1764)              

Μικρομπεκάτσινο             LC NE wv, pm

Gallinago gallinago           
(L., 1758)             

(Κοινό)              
Μπεκατσίνι                 

LC NE WV, PM

Gallinago media         
(Latham, 1787)                 

Διπλομπεκάτσινο             NT DD pm

Limnodromus scolopaceus 
(Say, 1823)          

Μεγάλος          
Λιμνόδρομος                 

LC NE Acc

Scolopax rusticola L, 1758              
(Ευρασιατική) 
Μπεκάτσα                   

LC NE WV, r 

Limosa limosa (L., 1758)                    
(Ευρωπαϊκή)     
Λιμόζα                  

LC NE PM, wv

Limosa lapponica (L., 1758)              Θαλασσολιμόζα                  LC NE pm, wv

Numenius phaeopus (L., 1758)               Σιγλίγουρος                LC NE pm

Numenius tenuirostris  
Vieillot, 1817           

Λεπτομύτα                  CR CR pm, wv



330

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

ονομα eiδοΥς
Κοίνο          

εΛΛηνίΚο     
ονομα

αξίοΛοΓηςη

διεθνής/ 
μεσο-
γειακή 
(iUCN)

ελληνικό 
Κόκκινο 
Βιβλίο

Καθε-
στώς 

παρου-
σίας

Numenius arquata (L., 1758)                
(Ευρασιατική) 
Τουρλίδα                   

NT LC WV, PM

Bartramia longicauda  
(Bechstein, 1812)

Μπαρτράμια                  LC NE Acc

Tringa erythropus           
(Pallas, 1764)              

Μαυρότρυγγας                LC NE PM, wv

Tringa totanus (L., 1758)                  Κοκκινοσκέλης              LC NE R

Tringa stagnatilis  
(Bechstein, 1803)               

Βαλτότρυγγας                LC NE PM

Tringa nebularia       
(Gunnerus, 1767)                

Πρασινοσκέλης               LC NE PM, wv

Tringa flavipes            
(Gmelin, 1789)                  

Μικρός            
Κιτρινοσκέλης              

LC NE Acc

Tringa ochropus L, 1758                Δασότρυγγας                 LC NE WV, PM

Tringa glareola L, 1758                 Λασπότρυγγας                LC LC PM

Xenus cinereus 
(GüldenstŠdt, 1775)                  

Ρωσότρυγγας                 LC NE pm

Actitis hypoleucos              
(L., 1758)             

Ακτίτης               LC NE PM, sv

Actitis macularius (L., 1766)              Κηλιδωτός Ακτίτης  LC NE Acc

Arenaria interpres (L., 1758)              Χαλικοκυλιστής             LC NE PM

Pharalopus tricolor    
(Vieillot, 1819)

Τρίχρωμος      
Φαλαρόποδας

LC NE Acc

Phalaropus lobatus (L., 1758)             
Ερυθρόλαιμος 
Φαλαρόποδας              

LC NE pm

Phalaropus fulicarius        
(L., 1758)           

Κόκκινος        
Φαλαρόποδας      

LC NE Acc

Stercorariidae

Stercorarius pomarinus 
(Temminck, 1815)           

Γαλαζόραμφος  
Ληστόγλαρος                

LC NE Acc

Stercorarius parasiticus    
(L., 1758)        

Γερακοληστό-
γλαρος                

LC NE pm

Stercorarius longicaudus 
Vieillot, 1819

Βελονοληστό-
γλαρος                    

LC NE Acc

Stercorarius skua   
(Brünnich, 1764)               

Αετοληστόγλαρος            LC NE Acc
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Laridae

Rissa tridactyla (L., 1758 )                
Τριδάκτυλος      
Γλάρος         

LC NE wv

Chroicocephalus ridibundus 
(Br�me, 1839)

Καστανοκέφαλος 
Γλάρος       

LC NE WV, r 

Chroicocephalus genei      
(L., 1766)

Λεπτόραμφος  
Γλάρος          

LC VU
WV, 

PM, r

Hydrocoloeus minutus  
(Pallas, 1776)          

Νανόγλαρος                 LC NE PM, wv

Larus atricilla L., 1758                Αζτεκόγλαρος                LC NE Acc

Larus melanocephalus  
Temminck, 1820            

Μαυροκέφαλος 
Γλάρος         

LC EN R, PM

Larus audouinii  
Payraudeau, 1826                

Αιγαιόγλαρος                NT VU r

Larus ichthyaetus      
Pallas, 1773               

Αετόγλαρος                  LC NE Acc

Larus leucophthalmus 
Temminck, 1825             

Λευκόφθαλμος 
Γλάρος         

NT NE Acc

Larus canus L, 1758                     Θυελλόγλαρος                LC NE WV

Larus fuscus L, 1758                     Μελανόγλαρος                LC NE pm, wv

Larus argentatus 
Pontoppidan, 1763                 

Ασημόγλαρος    
του Βορρά                

LC NE wv

Larus michahellis           
J.F. Naumann, 1840

Ασημόγλαρος  
(της Μεσογείου)

LC NE R

Larus cachinnans         
Pallas, 1811                 

Ασημόγλαρος    
της Κασπίας   

LC NE WV, PM

Larus armenicus     
Buturlin, 1934

Ασημόγλαρος της 
Αρμενίας           

LC NE Acc

Larus glaucoides             
B. Meyer, 1822                 

Παγόγλαρος          LC NE Acc

Larus marinus L, 1758                   Γιγαντόγλαρος               LC NE wv, pm

Sternidae

Onychoprion anaethetus 
(Scopoli, 1786)

Σταχτογλάρονο               LC NE Acc

Sternula albifrons          
(Pallas, 1764)           

(Ευρωπαϊκό)       
Νανογλάρονο                 

LC NT SV, PM
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Gelochelidon nilotica 
(Gmelin, 1789)

Γελογλάρονο                LC VU sv, pm

Hydroprogne caspia    
(Pallas, 1770)

Καρατζάς                    LC NE nbv, r?

Chlidonias hybrida      
(Pallas, 1811)             

Μουστακογλάρονο            LC EN PM, sv

Chlidonias niger (L., 1758)                 Μαυρογλάρονο               LC EN PM, sv

Chlidonias leucopterus   
(Temminck, 1815)         

Αργυρογλάρονο               LC NE PM

Sterna sandvicensis 
Latham, 1787              

Χειμωνογλάρονο              LC VU
WV, 

PM, r

Sterna bengalensis  
Lesson, 1831                

Πορτοκαλόραμφο 
Γλαρόνι               

LC NE Acc

Sterna hirundo L, 1758                   Ποταμογλάρονο               LC LC SV, PM

Sterna paradisaea 
Pontoppidan, 1763                

Χιονογλάρονο                LC NE Acc

τάξη Πτεροκληδόμορφα

Pteroclidae

Pterocles orientalis (L., 1758)
Μαυροπεριστε-
ρόκοτα         

LC NE Acc

Pterocles alchata (L., 1766)               
Βελονόουρη     
Περιστερόκοτα               

LC NE Acc

Syrrhaptes paradoxus         
(Pallas, 1773)             

Περιστερόκοτα 
της Στέπας    

LC NE Acc

τάξη Περιστερόμορφα

Columbidae

Columba livia                   
J.F. Gmelin, 1789                    

Αγριοπερίστερο              LC NE R

Columba oenas L, 1758                    Φασσοπερίστερο              LC NT WV, r 

Columba palumbus L,1758                (Κοινή) Φάσσα                       LC NE R

Streptopelia decaocto  
(Frivaldszky, 1838)            

(Ευρασιατική)   
Δεκαοχτούρα                 

LC NE R

Streptopelia turtur (L., 1758)             
(Ευρωπαϊκό)   
Τρυγόνι                     

LC NE SV, PM

Streptopelia orientalis  
(Latham, 1790)         

Ελατοτρύγονο LC NE Acc

Streptopelia senegalensis  
(L., 1766)         

Φοινικοτρύγονο            LC NE Acc
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Tάξη Ψιττακόμορφα

Psittacidae

Psittacula krameri       
Scopoli, 1769

Πράσινος         
Παπαγάλος

LC NE Int

τάξη Κοκκυγόμορφα

Cuculidae

Clamator glandarius L, 1758             Κισσόκουκος                 LC NE sv, pm

Cuculus canorus L, 1758                  
(Ευρωπαϊκός) 
Κούκος                     

LC NE sv, PM

τάξη Γλαυκόμορφα

Tytonidae

Tyto alba (Scopoli, 1769)                        Τυτώ                LC NE R, wv

Strigidae

Otus scops (L, 1758)                      
(Ευρωπαϊκός)   
Γκιώνης                     

LC NE PLM

Bubo bubo (L, 1758)                        (Κοινός) Μπούφος                     LC LC r

Glaucidium passerinum     
(L, 1758)           

Σπουργιτόγλαυκα             LC NE r

Athene noctua        
(Scopoli, 1769)                   

(Ευρωπαϊκή)  
Κουκουβάγια                 

LC NE R

Strix aluco L, 1758                  
(Κοινός)        
Χουχουριστής                

LC NE R

Asio otus (L, 1758)                      Νανόμπουφος                 LC NE R, WV

Asio flammeus   
(Pontopiddan, 1763)                  

Βαλτόμπουφος               LC DD
wv, pm, 

r?

Aegolius funereus (L, 1758)            Αιγωλιός                LC DD r

τάξη αιγοθηλόμορφα

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus    
L, 1758           

(Ευρωπαϊκό)      
Γιδοβύζι                   

LC LC SV

τάξη αποδόμορφα

Apodidae

Apus melba (L, 1758)                  Βουνοσταχτάρα               LC NE SV, PM

Apus apus (L, 1758)                       (Κοινή) Σταχτάρα               LC NE SV

Apus pallidus (Shelley, 1870)                   Ωχροσταχτάρα                LC NE SV, PM

Apus affinis           
(J.E.Gray, 1830)                 

Μικροσταχτάρα                LC NE Acc
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τάξη Κορακιόμορφα

Alcedinidae

Halcyon smyrnensis (L, 1758)              Σμυρναλκυόνη               LC NE Acc

Alcedo atthis (L, 1758)                  
(Ευρωπαϊκή) Αλ-
κυόνη                    

LC DD WV, r 

Ceryle rudis (L, 1758)                    Κήρυλος                     LC NE Acc

Meropidae

Merops orientalis     
Latham, 1801

Νανομελισσο-
φάγος

LC NE Acc

Merops persicus  
Pallas, 1773             

Πράσινος        
Μελισσοφάγος            

LC NE pm

Merops apiaster L, 1758                 
(Ευρωπαϊκός)  
Μελισσοφάγος               

LC NE SV, PM

Coraciidae

Coracias garrulus L, 1758              
(Ευρωπαϊκή)   
Χαλκοκουρούνα             

NT VU sv, pm

Upupidae

Upupa epops L, 1758                     Τσαλαπετεινός               LC NE SV, PM

τάξη δρυοκολαπτόμορφα

Picidae

Jynx torquilla L, 1758                  Στραβολαίμης                LC NE PM, r

Picus canus                     
J.F. Gmelin, 1788                    

Σταχτής            
Δρυοκολάπτης           

LC NT r

Picus viridis L, 1758                   
Πράσινος           
Δρυοκολάπτης                

LC NE r

Dryocopus martius (L, 1758)             
Μαύρος Δρυοκο-
λάπτης             

LC LC r

Dendrocopos major         
(L, 1758)              

Πευκοδρυοκο-
λάπτης          

LC NE r

Dendrocopos syriacus  
(Hemprich & Ehrenberg, 
1833)            

Βαλκανικός       
Δρυοκολάπτης           

LC NE R

Dendrocopos medius          
(L, 1758)             

Μεσαίος            
Δρυοκολάπτης              

LC LC R

Dendrocopos leucotos  
(Bechstein, 1803)            

Λευκονώτης       
Δρυοκολάπτης              

LC NT r

Dendrocopos minor             
(L, 1758)              

Νανοδρυοκολά-
πτης              

LC NE r

Picoides tridactylus (L, 1758)            
Τριδάχτυλος    
Δρυοκολάπτης    

LC DD r
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Alaudidae

Chersophilus duponti  
(Vieillot, 1820)            

Χερσόφιλος                  NT NE Acc

Melanocorypha calandra   
(L, 1766)          

(Κοινή) Γαλιάντρα                   LC VU R

Melanocorypha bimaculata  
(M�n�tri�s, 1832)        

Στεπογαλιάντρα             LC NE Acc

Melanocorypha leucoptera  
(Pallas, 1811)        

Λευκόφτερη     
Γαλιάντρα        

LC NE Acc

Melanocorypha yeltoniensis  
(J.R. Forster, 1767)      

Μαυρογαλιάντρα             LC NE Acc

Calandrella brachydactyla   
(Leisler, 1814)      

(Ευρωπαϊκή)    
Μικρογαλιάντρα              

LC NE SV, PM

Calandrella rufescens  
(Vieillot, 1820)

Μικρογαλιάντρα 
της Ερήμου               

LC NE Acc

Galerida cristata          
(C.L. Brehm, 1841)               

Κατσουλιέρης               LC NE R

Lullula arborea (L, 1758)                 Δεντροσταρήθρα              LC LC R

Alauda arvensis (L, 1758)                 (Κοινή) Σιταρήθρα                   LC NT WV, r 

Eremophila alpestris (L, 1758)           Χιονάδα                     LC NE r

Hirundinidae

Riparia riparia (L, 1758 )                 Οχθοχελίδονο               LC NE PM, SV

Ptyonoprogne rupestris 
(Scopoli, 1769)          

(Ευρωπαϊκό)  
Βραχοχελίδονο               

LC NE PLM

Hirundo rustica L, 1758                 Σταβλοχελίδονο              LC NE SV, PM

Delichon urbicum (L, 1758)               Λευκοχελίδονο               LC NE SV, PM

Cecropis daurica          
(Laxman, 1769)                 

Μιλτοχελίδονο              LC NE SV, pm

Motacillidae

Anthus richardi Vieillot, 1818              Διπλοκελάδα             LC NE pm

Anthus campestris (L, 1758)               Ωχροκελάδα                 LC LC sv

Anthus trivialis (L, 1758)                Δεντροκελάδα              LC NE PM, sv

Anthus pratensis (L, 1758)              Λιβαδοκελάδα               LC NE WV, pm

Anthus cervinus Pallas, 1811                 Κοκκινοκελάδα              LC NE PM, wv
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Anthus spinoletta (L. 1758)                
(Ευρωπαϊκή)    
Νεροκελάδα                 

LC NE WV

Anthus petrosus 
(Montagu L, 1798)

Θαλασσοκελάδα                  LC NE Acc

Motacilla flava L, 1758                  Κιτρινοσουσουράδα           LC NE SV, PM

Motacilla citreola          
Pallas, 1776            

Κιτροσουσουράδα             LC NE pm

Motacilla cinerea        
Tunstall, 1771            

Σταχτοσουσουράδα            LC NE R, WV

Motacilla alba L, 1758                 Λευκοσουσουράδα            LC NE WV, r 

Bombycillidae

Bombycilla garrulus (L, 1758)             
(Ευρωπαϊκή)  
Βομβυκίλλα                  

LC NE Acc

Cinclidae

Cinclus cinclus (L, 1758)                  
(Ευρωπαϊκός)  
Νεροκότσυφας                

LC NE r

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes     
(L, 1758)         

(Ευρωπαϊκός) 
Τρυποφράχτης               

LC NE R

Prunellidae

Prunella modularis (L, 1758)               
(Κοινός)            
Θαμνοψάλτης                 

LC NE WV, r 

Prunella collaris           
(Scopoli, 1769)               

Χιονοψάλτης                 LC NE r

Turdidae

Cercotrichas galactotes  
(Temminck, 1820)         

Κουφαηδόνι                  LC NE sv

Erithacus rubecula (L, 1758)              Κοκκινολαίμης               LC NE WV,r 

Luscinia luscinia (L, 1758)              Τσιχλαηδόνι                 LC NE pm

Luscinia megarhynchos  
C.L. Brehm, 1831           

(Κοινό) Αηδόνι                      LC NE SV

Luscinia svecica (L, 1758)                 Γαλαζολαίμης                LC NE wv, pm

Irania gutturalis            
(Gu�rin-M�neville, 1843)                

Λευκόλαιμο        
Αηδόνι                 

LC NE Acc

Phoenicurus ochruros        
(S.G. Gmelin, 1774)     

Καρβουνιάρης                LC NE WV, r 

Phoenicurus phoenicurus    
(L, 1758)          

(Κοινός)             
Φοινίκουρος                 

LC NE PM, sv
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Phoenicurus moussieri 
(Olphe-Galliard, 1852)          

Φοινίκουρος       
του Άτλαντα    

LC NE Acc

Saxicola rubetra (L, 1758)                Καστανολαίμης               LC NE PM, sv

Saxicola torquatus          
(L, 1758)                

(Ευρωπαϊκός) 
Μαυρολαίμης                

LC NE R, wv

Oenanthe isabellina 
(Temminck, 1829)              

Αμμοπετρόκλης               LC NT sv

Oenanthe oenanthe (L, 1758)              Σταχτοπετρόκλης             LC NE SV, PM

Oenanthe pleschanka  
(Lepechin, 1770)             

Παρδαλοπετρό-
κλης           

LC NE pm, sv

Oenanthe hispanica          
(L, 1758)

Ασπροκωλίνα                   LC NE SV

Oenanthe deserti  
(Temminck, 1825)     

Ερημοπετρόκλης              LC NE Acc

Oenanthe finschii         
(Heuglin, 1869)            

Βουνοπετρόκλης        LC NE Acc

Oenanthe leucopyga        
(C.L. Brehm, 1855)     

Λευκόπυγος        
Πετρόκλης 

LC NE Acc

Oenanthe leucura              
(J.F. Gmelin, 1789)

Μαυροπετρόκλης              LC NE Acc

Monticola saxatilis             
(L, 1766)              

Πυρροκότσυφας               LC NE SV, PM

Monticola solitarius (L, 1758)             Γαλαζοκότσυφας             LC NE R

Zoothera dauma              
(Latham, 1790)            

Χρυσότσιχλα                LC NE Acc

Turdus torquatus L, 1758     Χιονοκότσυφας                 LC NE
r, pm, 
wv?

Turdus merula L, 1758
(Κοινός) Κότσυ-
φας                   

LC NE R, WV

Turdus ruficollis Pallas, 1776        
Σκουρόλαιμη        
Τσίχλα           

LC NE Acc

Turdus pilaris L, 1758               Κεδρότσιχλα                LC NE WV, r?

Turdus philomelos           
C.L. Brehm, 1831               

(Κοινή) Τσίχλα               LC NE WV, r

Turdus iliacus L, 1766                  Κοκκινότσιχλα               LC NE WV

Turdus viscivorus L, 1758                Γερακότσιχλα                   LC NE R, wv
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Sylviidae

Cettia cetti (Temminck, 1820)                     
(Ευρωπαϊκό)  
Ψευταηδόνι                  

LC NE R

Cisticola juncidis  
(Rafinesque, 1810)              

(Ευρωπαϊκή)     
Κιστικόλη            

LC NE R

Locustella naevia  
(Boddaert, 1783)                

Θαμνοτριλιστής              LC NE pm

Locustella fluviatilis        
(Wolf, 1810)           

Ποταμοτριλιστής             LC NE pm, sv?

Locustella luscinioides  
(Savi, 1824)          

Καλαμοτριλιστής             LC NE PM, sv

Acrocephalus melanopogon 
(Temminck, 1823)         

Ψαθοποταμίδα            LC VU WV, r 

Acrocephalus paludicola 
(Vieillot, 1817)          

Νεροποταμίδα                VU NE Acc

Acrocephalus schoenobaenus  
(L, 1758)      

Σχοινοποταμίδα              LC NE PM, s v

Acrocephalus scirpaceus 
(Hermann, 1804)       

Καλαμοποταμίδα             LC NE SV, PM

Acrocephalus palustris 
(Bechstein, 1798)           

Βαλτοποταμίδα               LC NE PM, sv

Acrocephalus agricola 
(Jerdon, 1845)            

Λευκόφρυδη    
Ποταμίδα             

LC NE Acc

Acrocephalus arundinaceus 
(L, 1758)        

Τσιχλοποταμίδα              LC NE SV, PM

Hippolais pallida (Hemprich 
& Ehrenberg, 1833)                

(Ανατολική)       
Ωχροστριτσίδα               

LC NE SV

Hippolais caligata        
(M.H.C. Lichtenstein, 1823)               

Θαμνοστριτσίδα              LC NE Acc

Hippolais olivetorum 
(Strickland, 1837)             

Λιοστριτσίδα               LC NT sv

Hippolais icterina             
(Vieillot, 1817)               

Κιτρινοστριτσίδα           LC NE PM

Hippolais polyglotta   
(Vieillot, 1817)             

Ορφεοστριτσίδα              LC NE Acc

Sylvia atricapilla (L, 1758)             Μαυροσκούφης               LC NE R, WV

Sylvia borin 
(Boddaert, 1783)                    

Κηποτσιροβάκος              LC NE PM, sv
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Sylvia nisoria          
(Bechstein, 1792)                  

Γερακοτσιροβάκος             LC NT pm, sv

Sylvia curruca (L, 1758)                  Βουνοτσιροβάκος              LC NE SV, PM

Sylvia crassirostris 
Cretzschmar, 1826                 

(Ανατολικός) Με-
λωδοτσιροβάκος            

LC NE sv

Sylvia communis         
Latham, 1787                 

Θαμνοτσιροβάκος            LC NE SV, PM

Sylvia conspicillata  
Temminck, 1820            

Καστανοτσιρο-
βάκος           

LC NE
pm, 
sv?

Sylvia undata       
(Boddaert, 1783)                    

Ρεικοτσιροβάκος         NT NE Acc

Sylvia sarda         
Temminck, 1820                     

Μολυβοτσιρο-
βάκος             

LC NE r?

Sylvia cantillans               
(Pallas, 1764)                 

Κοκκινοτσιρο-
βάκος           

LC NE SV, PM

Sylvia melanocephala          
(J.F. Gmelin, 1789)             

Μαυροτσιροβάκος            LC NE R

Sylvia rueppelli         
Temminck, 1823                 

Αιγαιοτσιροβάκος         LC NT SV

Phylloscopus nitidus        
Blyth, 1843

Πρασινοφυλλο-
σκόπος         

LC NE Acc

Phylloscopus borealis         
(J.H. Blasius, 1858)            

Χιονοφυλλοσκό-
πος            

LC NE Acc

Phylloscopus inornatus 
(Blyth, 1842)           

Κιτρινόφρυδος 
Φυλλοσκόπος          

LC NE Acc

Phylloscopus humei  
(Brooks, 1878)   

Γκριζοφυλλο-
σκόπος 

LC NE Acc

Phylloscopus fuscatus  
(Blyth, 1842)           

Σκουροφυλλο-
σκόπος         

LC NE Acc

Phylloscopus orientalis   
(C.L. Brehm, 1855)            

(Βαλκανικός) Βου-
νοφυλλοσκόπος            

LC NE sv

Phylloscopus sibilatrix 
(Bechstein, 1793)          

Δασοφυλλοσκόπος            LC NE PM, SV

Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1817)           

Δεντροφυλλοσκό-
πος           

LC NE
WV, 
sv?

Phylloscopus trochilus          
(L, 1758)          

Θαμνοφυλλοσκό-
πος           

LC NE PM,R

Regulus regulus (L, 1758)                 Χρυσοβασιλίσκος             LC NE WV

Regulus ignicapilla              
(Temminck, 1820)       

Πυρροβασιλίσκος             LC NE R
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Muscicapidae

Muscicapa dauurica     
Pallas, 1811               

Καστανομυγοχά-
φτης          

LC NE Acc

Muscicapa striata        
(Pallas, 1764)                

Σταχτομυγοχάφτης            LC NE PM, sv

Ficedula parva        
(Bechstein, 1792)                  

Νανομυγοχάφτης             LC DD pm

Ficedula semitorquata 
(Homeyer, 1885)            

Δρυομυγοχάφτης              NT DD sv

Ficedula albicollis 
(Temminck, 1815)              

Κρικομυγοχάφτης           LC NE PM

Ficedula hypoleuca      
(Pallas, 1764)               

Μαυρομυγοχά-
φτης             

LC NE PM

Timaliidae

Panurus biarmicus            
(L, 1758)               

Μουστακαλής                 LC NE R

Aegithalidae

Aegithalos caudatus           
(L, 1758)              

Αιγίθαλος                  LC NE R

Paridae

Cyanistes caeruleus          
(L, 1758)    

Γαλαζοπαπαδίτσα             LC NE R

Parus major L, 1758                     Καλόγερος                   LC NE R

Lophophanes cristatus       
(L, 1758)        

Λοφιοπαπαδίτσα             LC NE r

Periparus ater (L, 1758)        Ελατοπαπαδίτσα             LC NE R

Poecile palustris (L, 1758)      Καστανοπαπαδίτσα            LC NE R

Poecile lugubris    
(Temminck, 1820)

Κλειδωνάς                   LC NE r

Poecile montana              
(von Baldenstein, 1827)              

Βουνοπαπαδίτσα            LC NE r

Sittidae

Sitta krueperi Pelzeln, 1863                   Πευκοτσοπανάκος           NT EN r

Sitta europaea L, 1758                   Δεντροτσοπανάκος          LC NE R

Sitta neumayer 
Michahelles, 1830                   

(Δυτικός)          
Βραχοτσοπανάκος            

LC NE R
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Tichodromadidae

Tichodroma muraria (L, 1766)             Τοιχοδρόμος                  LC NE r

Certhiidae

Certhia familiaris L, 1758               Βουνοδεντροβάτης          LC NE r

Certhia brachydactyla    
C.L. Brehm, 1820           

Καμποδεντροβά-
της            

LC NE R

Remizidae

Remiz pendulinus (L, 1758)                 Υφάντρα            LC NE R

Oriolidae

Oriolus oriolus (L, 1758)                  
(Ευρωπαϊκός)       
Συκοφάγος                   

LC NE SV, PM

Laniidae

Lanius isabellinus    
Hemprich & Ehrenberg, 1833               

Ξανθοκεφαλάς  LC NE Acc

Lanius collurio L, 1758                  Αετομάχος                  LC NE SV, PM

Lanius minor                     
J.F. Gmelin, 1788                     

Σταχτοκεφαλάς             LC NT sv, pm

Lanius excubitor L, 1758                 Διπλοκεφαλάς               LC DD wv

Lanius meridionalis 
Temminck, 1820

Διπλοκεφαλάς  
της Μεσογείου

LC NE Acc

Lanius senator L, 1758                   Κοκκινοκεφαλάς             LC NE SV, PM

Lanius nubicus               
H.C. Lichtenstein, 1823                   

Παρδαλοκεφαλάς              LC NT sv

Corvidae

Garrulus glandarius                  
(L, 1758)               

(Ευρωπαϊκή)   
Κίσσα                       

LC NE R

Pica pica (L, 1758)                        (Κοινή) Καρακάξα                    LC NE R

Nucifraga caryocatactes   
(L, 1758)          

Καρυοθραύστης              LC NE r

Pyrrhocorax graculus        
(L, 1766)            

Κιτρινοκαλιακούδα           LC NE R

Pyrrhocorax pyrrhocorax  
L., 1758          

Κοκκινοκαλια-
κούδα          

LC EN r

Corvus monedula L, 1758                 
(Ευρωπαϊκή)  
Κάργια                       

LC NE R

Corvus frugilegus L, 1758                Χαβαρόνι                   LC NE WV, FBr



342

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

ονομα eiδοΥς
Κοίνο          

εΛΛηνίΚο     
ονομα

αξίοΛοΓηςη

διεθνής/ 
μεσο-
γειακή 
(iUCN)

ελληνικό 
Κόκκινο 
Βιβλίο

Καθε-
στώς 

παρου-
σίας

Corvus corone L, 1758                  
(Σταχτιά)           
Κουρούνα              

LC NE R

Corvus corax L, 1758                    (Κοινός) Κόρακας                     LC NE R

Sturnidae

Sturnus vulgaris L, 1758                 
(Ευρωπαϊκό)       
Ψαρόνι                      

LC NE WV, R

Sturnus unicolor  
Temminck, 1820                

Μαυροψάρονο                LC NE Acc

Sturnus roseus (L, 1758)                   Αγιοπούλι                   LC NE PM, sv

Passeridae

Passer domesticus (L, 1758)               Σπιτοσπουργίτης            LC NE R

Passer hispaniolensis 
(Temminck, 1820)            

Χωραφοσπουργί-
της           

LC NE R, SV

Passer moabiticus  
Tristram, 1864               

Μεσανατολικός 
Σπουργίτης   

LC NE Acc

Passer montanus (L, 1758)                  Δεντροσπουργίτης            LC NE R

Petronia petronia (L, 1766)               Πετροσπουργίτης             LC NE r

Montifringilla nivalis             
(L, 1766)          

(Κοινός)              
Χιονόστρουθος               

LC NE r

Fringillidae

Fringilla coelebs L, 1758               (Κοινός) Σπίνος                      LC NE R,WV

Fringilla montifringilla             
L, 1758        

Χειμωνόσπινος               LC NE WV

Serinus pusillus (Pallas, 1811)                Μαύρο Σκαρθάκι             LC NE wv

Serinus serinus (L, 1766)                  Σκαρθάκι                    LC NE R, wv

Carduelis chloris (L, 1758)               
(Ευρωπαϊκός) 
Φλώρος                      

LC NE R, wv

Carduelis carduelis (L, 1758)              (Κοινή) Καρδερίνα                   LC NE R, wv

Carduelis spinus (L, 1758)                (Κοινό) Λούγαρο                    LC NE WV, r

Carduelis cannabina           
(L, 1758)             

(Κοινό) Φανέτο                      LC NE R, wv

Loxia curvirostra L, 1758               
(Κοινός)           
Σταυρομύτης                 

LC NE r

Bucanetes githagineus  
(Lichtenstein, 1823)           

Ερημοπύρρουλας              LC NE Acc

Carpodacus erythrinus 
(Pallas, 1770)            

(Κοινή) Ροδόσπιζα                  LC NE Acc
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ονομα eiδοΥς
Κοίνο          

εΛΛηνίΚο     
ονομα

αξίοΛοΓηςη

διεθνής/ 
μεσο-
γειακή 
(iUCN)

ελληνικό 
Κόκκινο 
Βιβλίο

Καθε-
στώς 

παρου-
σίας

Pyrrhula pyrrhula (L, 1758)                
(Κοινός)            
Πύρρουλας                   

LC NE r

Coccothraustes cocco-
thraustes (L, 1758)    

(Ευρωπαϊκός) 
Κοκκοθραύστης                 

LC NE WV, r

Emberizidae

Plectrophenax nivalis          
(L, 1758)

Χιονοτσίχλονο                  LC NE Acc

Emberiza leucocephalos 
S.G. Gmelin, 1771          

Ελατοτσίχλονο              LC NE Acc

Emberiza citrinella L, 1758             Χρυσοτσίχλονο               LC NE R,WV

Emberiza cirlus L, 1766                  Σιρλοτσίχλονο              LC NE R

Emberiza cia L, 1766                   Βουνοτσίχλονο               LC NE r

Emberiza cineracea             
C.L. Brehm, 1855              

Σμυρνοτσίχλονο              NT EN sv

Emberiza hortulana L, 1758               Βλαχοτσίχλονο                      LC LC SV

Emberiza caesia  
Cretzschmar, 1827                 

Φρυγανοτσίχλονο                LC LC SV

Emberiza rustica            
Pallas, 1776                

Βαλτοτσίχλονο                LC NE Acc

Emberiza pusilla Pallas, 1776                 Νανοτσίχλονο               LC NE Acc

Emberiza aureola           
Pallas, 1773               

Σημυδοτσίχλονο          VU NE Acc

Emberiza schoeniclus            
L, 1758            

(Μεγάλο)            
Καλαμοτσίχλονο           

LC NE WV, r

Emberiza melanocephala  
Scopoli, 1769          

Αμπελουργός                LC NE SV

Emberiza calandra L, 1758                Τσιφτάς              LC NE R

Kωδικοί συμβόλων για το καθεστώς παρουσίας / Abbreviations:

R Επιδημητικό  - Resident                               
PM Διερχόμενος μετανάστης - Passage Migrant
SV Καλοκαιρινός επισκέπτης (φωλιάζει) - Summer visitor (breeding)
PLM Εν μέρει μετανάστης (φωλιάζει) - Partial migrant (breeding)
NBV Μη αναπαραγόμενος επισκέπτης - Non breeding visitor
WV Χειμερινός επισκέπτης - Winter visitor

Τα κεφαλαία δείχνουν ότι το είδος είναι κοινό σε αυτήν την κατηγορία και τα πεζά ότι είναι σπάνιο.
Capital letters denote the species is common in this category while small letters that it is rare.

Acc Τυχαίος / παραπλανημένος επισκέπτης - Accidental
Ext Εκλιπόν - Extinct
Int Εισαχθέν - Introduced
FBr Αναπαραγόμενο στο παρελθόν - Formerly breeding
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