
  
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
1ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ 

31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2017 
 
 
1. Ο αγώνας θα διεξαχθεί μέσα στα διοικητικά όρια του Nομού σας. Μπορείτε να 
επιλέξετε ποια από τις δύο μέρες θα αγωνιστείτε. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για τη 
συμμετοχή σας, αρκεί να αγωνιστείτε κάποιες ώρες της ημέρας που επιλέξατε, στο 
χρονικό διάστημα από 19.00 της 31ης Μαρτίου έως στις 19.00 της 2ας Απριλίου 2017.  

2. Οι ομάδες στελεχώνονται από κατ’  ελάχιστο 2 άτομα. Μπορούν όμως να αγωνιστούν 
και μεμονωμένα άτομα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που θα 
συμμετέχουν άνευ συναγωνισμού. 

3. Βασική προϋπόθεση του αγώνα είναι η αποφυγή ενόχλησης για τα πουλιά.  

4. Τα μέλη της κάθε ομάδας πρέπει να φροντίσουν μόνα τους για την προμήθεια κιαλιών, 
τηλεσκοπίων, οδηγών αναγνώρισης, χαρτών κ.λπ. 

5. Μετά τη λήξη του αγώνα (και σε εύλογο χρονικό διάστημα) κάθε ομάδα οφείλει να 
παραδώσει στους διοργανωτές τον κατάλογο με τα είδη πουλιών που παρατήρησε, τους 
συνολικούς αριθμούς τους και τον βιότοπο όπου πρωτοπαρατήρησε το κάθε είδος. Οι 
ονομασίες των ειδών πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με την ελληνική ή με την 
επιστημονική τους ονομασία. Επίσης πρέπει να δηλώσει και τους βιότοπους που 
επισκέφτηκε με απλή χρονολογική σειρά (π.χ. Ζάππειο, Λιμάνι Πειραιά, Αλυκές 
Αναβύσσου κ.ο.κ.). Οι σχετικές φόρμες θα έχουν παραδοθεί από τους διοργανωτές στους 
ομαδάρχες πριν από την έναρξη του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη απόδειξη (π.χ. 
φωτογραφίες) ή διαθέσιμο στοιχείο θα είναι προαιρετικά.  

6. Απαγορεύεται η προσέλκυση πουλιών με τεχνητά μέσα (φωνές, καλέσματα, 
ομοιώματα, παροχή τροφής).  

7. Στον αγώνα προσμετρούνται  όσα είδη πουλιών παρατηρήθηκαν ελεύθερα σε άγρια 
κατάσταση και αναγνωρίσθηκαν σε επίπεδο είδους. Δεν περιλαμβάνονται οικόσιτα είδη, 
είδη που εθεάθησαν σε αιχμαλωσία, σε απελευθερώσεις ή σε δίχτυα δακτυλίωσης, όπως 
επίσης και νεκρά δείγματα. Για τα εξωτικά είδη, δραπέτες ή φυγάδες, θα υπάρχει 



αποκλεισμός λόγω της πιθανής σύγχυσης στην αναγνώριση, εκτός από τον Πράσινο 
Παπαγάλο (Psittacula krameri). 

8. Τα είδη που θα καταγραφούν από τις ομάδες άνευ συναγωνισμού θα συμπεριλη-φθούν 
στον συνολικό κατάλογο των ειδών πουλιών που παρατηρήθηκαν στον Πανελλαδικό 
Αγώνα. 
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