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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

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. 
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