
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Δεκέµβριος 2017 
16:00-17:30 

Η απογραφή θα γίνει στα σημεία κουρνιάσματος κατά τη δύση του ηλίου.  
Κάθε επιμέρους καταγραφή θα διαρκεί περίπου 1,5 ώρα.  
 
 Διευκρινίζεται ρητά ότι η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία δεν επικροτεί ή ενισχύει 
τη διασπορά εξωτικών ειδών στο περιβάλλον. 

Γιατί να γίνει απογραφή; 
Η σταδιακή εξάπλωση των παπαγάλων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διάφορους 
λόγους.  

Από τη μια η επέκταση των επικρατειών τους βρίσκεται στα αρχικά στάδια οπότε 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε συστηματικά την εξέλιξή τους*.  

*Μέχρι πού θα διασπαρθούν; Μέχρι πότε θα είναι αυξητική η εξέλιξη των πληθυσμών; Θα αλλάξουν συνήθειες 
τα πουλιά; Με ποιους τρόπους διασπείρονται; Σε ποιά υψόμετρα θα περιοριστούν; Ποια φυσικά εμπόδια 
(θάλασσα, βουνά κλπ) μπορεί να περιορίσουν την εξάπλωσή τους; 

Από την άλλη, αντιμετωπίζοντάς τους ως εξωτικά είδη, θα πρέπει να παρακολουθούμε 
την επίδρασή τους στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον.   

Οι Παπαγάλοι στην Ελλάδα 
 

Οι παπαγάλοι ή ψιττακοί είναι τυπικά πουλιά των τροπικών και υποτροπικών 
περιοχών. Κάποια είδη ωστόσο ζουν σε μέρη με εύκρατο κλίμα ή σε ψηλά βουνά 
τροπικών περιοχών όπου συχνά επικρατεί κρύο. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν αρχίσει να εδραιώνονται πληθυσμοί 
ελεύθερων παπαγάλων στην Ελλάδα. Η εμφάνισή τους οφείλεται αποκλειστικά στο 
εμπόριο άγριας ζωής. Κανένας δεν έφθασε μόνος του εδώ από τα μακρινά μέρη 
της φυσικής του εξάπλωσης.  

Γενικά φαίνεται να είναι ευπρόσδεκτοι τόσο για την ασυνήθιστη και εξωτική 
εμφάνισή τους όσο και για τα πανέμορφα χρώματά τους.  Ως εξωτικά είδη όμως, οι 
παπαγάλοι είναι πιθανόν να επηρεάζουν τα οικοσυστήματα στα οποία 
εμφανίζονται.  

Προς το παρόν οι παπαγάλοι περιορίζονται μέσα σε σύγχρονες μεγαλουπόλεις 
καταλαμβάνοντας μια καινούργια θέση (θώκο) σε ένα καινούργιο επίσης 
περιβάλλον το οποίο είναι έντονα ανθρωπογενές. Σε αυτό επικρατούν εξωτικά 
συνήθως φυτά στους ελεύθερους χώρους αλλά και φιλοζωικά ήθη στους 
ανθρώπους. 
 

Προεργασία καταγραφής: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2017 

Τα σημεία κουρνιάσματος θα πρέπει να εντοπιστούν τους προηγούμενους μήνες. 
Αυτό είναι εφικτό επειδή οι κούρνιες συνήθως χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο από 
ορισμένα πουλιά. Τα πουλιά είναι λίγο-πολύ φλύαρα την ώρα του κουρνιάσματος 
οπότε είναι σχετικά εύκολο να τα εντοπίσουμε.  

Εφόσον εντοπίσουμε μια θέση κουρνιάσματος είναι καλό να κάνουμε μια 
δοκιμαστική καταγραφή. Από ποια σημεία φαίνεται καλύτερα η άφιξη των 
πουλιών; Χρειάζεται ίσως η ταυτόχρονη συμμετοχή δύο ή περισσότερων 
ανθρώπων προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι καταγράφουμε τα πουλιά που 
φθάνουν από διαφορετικές κατευθύνσεις; 

Η χριστουγεννιάτικη καταγραφή θα γίνεται σε περιόδους 5 λεπτών (πόσα πουλιά 
φθάνουν (+) στην κούρνια ή αναχωρούν  (-) προσωρινά από αυτή). Ειδικά για τους 
Μυοψιττακούς θα σημειώνεται ο αριθμός πουλιών που παραμένουν μέσα στην 
κλαδόπλεκτη φωλιά τους το βράδυ καθώς και ο αριθμός των ενεργών εισόδων 
κάθε κοινοβιακής φωλιάς. 

 

1η Εθνική Απογραφή Παπαγάλων 
Αυτά τα Χριστούγεννα μετράμε για πρώτη φορά 

όλους τους ελεύθερους παπαγάλους στην Ελλάδα. 
 

Μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις! 
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Είδη παπαγάλων στην Ελλάδα 
Κατά καιρούς δραπετεύουν διάφορα είδη παπαγάλων. Σε αυτούς που έχουν καταφέρει να 
επιβιώσουν για πολλά χρόνια σε ελεύθερη κατάσταση ή ακόμη και να αναπαραχθούν 
στην Ελλάδα περιλαμβάνονται: 
 
 

 

Μυοψιττακός                       Myiopsitta monachus 

 
Εμφάνιση: Γενικά πράσινος με γκρίζο στήθος και μέτωπο. 
Έντονο μπλε στις άκρες των φτερούγων. Ράμφος ανοιχτό 
πορτοκαλί-ροζ. Φύλα παρόμοια. 
Γεωγραφική εξάπλωση: Οι φυσικοί πληθυσμοί εντοπίζονται 
μόνο στη νότια Αμερική (Βραζιλία, Βολιβία, Αργεντινή, 
Παραγουάη).  Πουλιά που διακινήθηκαν μέσω του εμπορίου 
άγριας ζωής έχουν αποικίσει αρκετές πόλεις του κόσμου σε 
Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία και αλλού. 
Άλλα στοιχεία: Είναι το μοναδικό είδος παπαγάλου που χτίζει 
κλαδόπλεκτες φωλιές. Συνήθως οι φωλιές είναι κοινοβιακές 
και μπορεί να περιέχουν περισσότερα από 10 ζεύγη. Η διεθνής 
επιστημονική («λατινική») ονομασία του γένους προέρχεται 
από τη σύνθεση των αρχαίων ελληνικών λέξεων για το ποντίκι 
(μυς) και τον παπαγάλο (ψιττακός). Το χρώμα του κεφαλιού 
του παραπέμπει στο γκρίζο τρίχωμα του ποντικού.  
 

 
 

Φαιοκέφαλος (της Σενεγάλης) Poicephalus senegallus 

Εμφάνιση: Γενικά πράσινος με κίτρινη-πορτοκαλί κοιλιά και 
σκούρο γκρι κεφάλι. Φύλα παρόμοια. 
Γεωγραφική εξάπλωση: Οι φυσικοί πληθυσμοί εντοπίζονται 
μόνο στην δυτική Αφρική από τη Σενεγάλη μέχρι τη Νιγηρία 
και το Βόρειο Καμερούν.   
Άλλα στοιχεία: Από τα πιο διαδεδομένα είδη αφρικάνικων 
παπαγάλων που έχουν χρησιμοποιηθεί ως «πτηνά 
συντροφιάς». Ωστόσο, μόνο πουλιά που έχουν μεγαλώσει σε 
ανθρώπινα χέρια είναι γενικά φιλικά με τον άνθρωπο. Η 
διεθνής επιστημονική («λατινική») ονομασία του γένους 
βασίζεται σε δύο ελληνικές λέξεις: φαιός (γκρίζος) και 
«κεφάλι».  

Δαχτυλιδολαίμης Ψιττακίσκος              Psittacula krameri 
(«Πράσινος παπαγάλος»)  
 

Εμφάνιση: Καταπράσινος με κόκκινο ράμφος. Αρσενικός με μαύρο 
και ροζ  περιλαίμιο. 
Γεωγραφική εξάπλωση: Οι φυσικοί πληθυσμοί εντοπίζονται σε δύο 
διαφορετικές περιοχές στην Αφρική και την Ασία αντίστοιχα. Στην 
Αφρική ζουν σε μια ζώνη νότια της ερήμου Σαχάρας. Στην Ασία ζουν 
στην Ινδία και τις γύρω χώρες. Είναι από τα λίγα είδη παπαγάλων 
που έχουν προσαρμοστεί σε διαταραγμένα περιβάλλοντα, 
εκμεταλλευόμενοι την αποψίλωση των δασών και την αστικοποίηση.  
Πουλιά που διακινήθηκαν μέσω του εμπορίου άγριας ζωής έχουν 
αποικίσει πολλές πόλεις στον κόσμο, ακόμη και στη βόρεια Ευρώπη. 
Άλλα στοιχεία: Σε κάποιες περιοχές της φυσικής του εξάπλωσης, 
όπως για παράδειγμα στους πρόποδες των Ιμαλάϊων, ανέχεται 
ψυχρούς χειμώνες. 
 
 

Ευπατρίδης Ψιττακίσκος                       Psittacula eupatria 

(Αλεξανδρινός παπαγάλος)  
 

Εμφάνιση: Καταπράσινος με κόκκινο ράμφος αλλά και μια κόκκινη 
στάμπα σε κάθε φτερούγα. Αρσενικός με μαύρο και ροζ  περιλαίμιο. 
Γεωγραφική εξάπλωση: Οι φυσικοί πληθυσμοί εντοπίζονται μόνο 
στην Ασία, στις χερσονήσους της Ινδίας και της Ινδοκίνας. Πουλιά 
που διακινήθηκαν μέσω του εμπορίου άγριας ζωής έχουν αποικίσει 
αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, βόρεια έως την Γερμανία και Ολλανδία.  
Άλλα στοιχεία: Η διεθνής επιστημονική («λατινική») ονομασία του 
είδους προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ευπατρίδης» που 
σημαίνει «ο γιος καλού / ευγενούς πατέρα». 


