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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.
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