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1ος Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΕΠ1) / 
European Breeding Bird Atlas 2 (ΕΒΒΑ2) 
 
Στο παρόν κείμενο περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου Άτλαντα των Αναπαραγόμενων 
Πουλιών της Ευρώπης (ΕΒΒΑ2). Η μεθοδολογία του ΕΒΒΑ2 έχει προσαρμοστεί για τις ανάγκες του 
1ου Άτλαντα Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΠΕ1) και είναι κοινή και για τα δύο 
προγράμματα. Επομένως, η συμμετοχή της χώρας μας στο ΕΒΒΑ2, οριοθετεί και την έναρξη του 
ΑΑΠΕ1, ενώ ο συντονισμός γίνεται από τον Τομέα Διατήρησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας.  

1. Εισαγωγή 
To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καταμέτρησης Πουλιών (EBCC - European Bird Census Council), μαζί με 
τους εταίρους του σε όλη την Ευρώπη, σχεδιάζει την παραγωγή ενός νέου άτλαντα, του 2ου Άτλαντα 
των Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ευρώπης (European Breeding Bird Atlas 2) ή εν συντομία 
EBBA2. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 5 χρόνια, από το 2013 και μέχρι το 2017, και σκοπός του είναι η 
αναθεώρηση του πρωτοποριακού πρώτου Ευρωπαϊκού Άτλαντα, του οποίου τα δεδομένα είναι 
πλέον 30 ετών. 
 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ΕΒΒΑ2 είναι: 

 Να τεκμηριωθεί η ένδειξη αναπαραγωγής (breeding evidence) για όλα τα είδη πουλιών σε 
ανάλυση 50x50 χλμ (τετράγωνα 50x50 χιλιομέτρων). 

 Να εκτιμηθεί η αφθονία (abundance) όλων των ειδών σε ανάλυση 50x50 χλμ. 

 Να προσδιοριστούν οι αλλαγές στην κατανομή των ειδών από το 1980 σε ανάλυση 50x50 
χλμ. 

 Να εκτιμηθεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια η κατανομή όσων περισσότερων ειδών με τη χρήση 
μοντέλων και να προβληθεί σε ανάλυση 10x10 χλμ. 

 
 
Η μεθοδολογία που προτείνει η EBCC για το EBBA2 είναι απλή και βασίζεται ουσιαστικά σε μερικές 
τυποποιημένες πρακτικές για τη συλλογή δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
κάθε χώρα για τον δικό της εθνικό άτλαντα. Έτσι, εκτός από τη συμμετοχή μας στο ΕΒΒΑ2, το 
πρόγραμμα παρέχει επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για να ξεκινήσει ο 1ος Άτλαντας των 
Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας. 

2. Περιοχή μελέτης και περίοδο 
Η περιοχή μελέτης του προγράμματος EBBA2 καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη (Εικόνα 1). Οι χώρες 
που συμπεριλαμβάνονται είναι:  
Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Γιβραλτάρ, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα,  Εσθονία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λεττονία, Λευκορωσία, 
Λιθουανία, Λίχτενσταϊν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νήσοι Φερόες, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, 
Τσεχία και Φινλανδία. 
 
Η περιοχή μελέτης του ΑΑΠΕ1 καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, ηπειρωτική και νησιωτική.  
 
 

http://www.ebcc.info/
http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/
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Η περίοδος κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η έρευνα πεδίου για το EBBA2 εστιάζεται από το 
2013 έως και το 2017. Οποιαδήποτε παρατήρηση πουλιού έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια αυτών 
των 5 ετών μπορεί να συμπεριληφθεί στις πιθανές πηγές δεδομένων για το EBBA2. Όπου κριθεί 
απαραίτητο και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την περίοδο 2013-17, μπορούν να 
ληφθούν υπόψη στοιχεία εκτός αυτής της περιόδου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από 
προγράμματα παρακολούθησης ή τη γνώση ειδικών.  Αυτό θα ισχύσει, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν 
έχουν καταφέρει επαρκή κάλυψη κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας. 

3. Πηγές δεδομένων 
Πολλές πηγές δεδομένων θεωρούνται κατάλληλές για την πραγματοποίηση αυτού του τεράστιου 
εγχειρήματος. Όπου είναι εφικτό, για την υλοποίηση του EBBA2 / ΑΑΠΕ1 θα χρησιμοποιηθούν 
δεδομένα πεδίου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου κάθε έτους. Η έρευνα πεδίου δεν 
είναι απαραίτητο να ακολουθεί κοινή διαδικασία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα (όπως και στην 
περίπτωση του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών - Pan-
European Common Bird Monitoring Scheme - PECBMS). Το EBBA2 όμως, όπως στο πρόγραμμα 
EBBA1, προωθεί τη χρήση της τυποποιημένων μεθοδολογιών και βασικών δειγματοληπτικών 
πρακτικών, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να είναι συγκρίσιμα σε όλη τη Ευρώπη. 
 
 
Βασικές πηγές δεδομένων για το EBBA2 και το ΑΑΠΕ1 αποτελούν δεδομένα από: 

1. Τυχαίες παρατηρήσεις και λίστες ειδών που συλλέγονται από ορνιθοπαρατηρητές και 
εισάγονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. τον Ορνιθότοπο - BirdTrack, το Ornitho, το 
Observado κ.λπ.) 

2. Χρονομετρημένες επισκέψεις, δηλαδή συστηματικές καταγραφές ειδικά διαμορφωμένες για το 
πρόγραμμα του EBBA2 / ΑΑΠΕ1 

3. Συστηματική παρακολούθηση πουλιών από υπάρχοντα προγράμματα όπως 
o το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας (HCBM) 
o την Παρακολούθηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά / ΙΒΑ 
o το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Υγροτόπων της Αττικής,  
o Προγράμματα παρακολούθησης συγκεκριμένων ειδών, όπως είναι οι εθνικές 

απογραφές αποικιακών ειδών (π.χ. Μαυροπετρίτη Falco eleonorae, Κιρκινεζι Falco 
naumanni, κλπ.) ή/και σπάνιων ειδών (π.χ. Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus) 

 
Η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα του ΕΒΒΑ2 (Atlas Steering Committee) έχει ορίσει τα δεδομένα 
που είναι απαραίτητο να συλλεγούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και παρέχει βοήθεια στους εθνικούς 
συντονιστές για τον καθορισμό της εθνικής μεθοδολογίας σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες 

 

 
Εικόνα 1. Χάρτης που παρουσιάζει την 
περιοχή που καλύπτει το πρόγραμμα 
EBBA2, η οποία περιλαμβάνει 51 χώρες 
και σχεδόν 11 εκατομμύρια χλμ2. Το 
παρόν πρόγραμμα εκτός από την περιοχή 
μελέτης του πρώτου Ευρωπαϊκού 
Άτλαντα,  περιλαμβάνει επίσης ολόκληρη 
την Τουρκία, την Κύπρο και τις Κανάριες 
Νήσους.  

http://www.ebcc.info/pecbm.html
http://www.ebcc.info/pecbm.html
http://app.bto.org/birdtrack2/main/data-home.jsp
http://www.ornitho.ch/index.php?m_id=1&langu=en
http://observado.org/
http://www.ornithologiki.gr/hcbm
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2589&sID=173
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2725&sID=194
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της κάθε χώρας. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται αρχικά σε εθνικό επίπεδο από τους 
εθνικούς συντονιστές οι οποίοι στη συνέχεια θα τα παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα. 
Την εισαγωγή των δεδομένων στην κοινή βάση δεδομένων για το EBBA2 και την ανάλυσή τους σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναλάβει το Ορνιθολογικό Ινστιτούτο της Καταλονίας (Catalan 
Ornithological Institute). 
 

 Λεπτομέρειες για το πως μπορεί κανείς να συμμετάσχει στο πρόγραμμα EBBA2 / ΑΑΠΕ1 
παρουσιάζονται στην Παράγραφο 7. 

4. Κάναβοι: 10x10 και 50x50 χλμ τετράγωνα 
Οι άτλαντες των πουλιών παρουσιάζουν την κατανομή των ειδών μέσα από τη χρήση 
προκαθορισμένων κανάβων τετραγώνων. Η συλλογή των δεδομένων στο πεδίο και η σύνθεσή τους 
πρέπει να ακολουθούν κοινά πρότυπα, έτσι ώστε τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα σε όλη τη 
Ευρώπη. Δεδομένα μπορούν να συλλεγούν με διαφορετικές μεθοδολογίες σε ανάλυση 10x10 χλμ, 
50x50 χλμ, ακόμη και 2x2 χλμ τετραγώνων. 
 
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα του ΑΑΠΕ1 θα γίνει σε ανάλυση 10x10 χλμ 
τετραγώνων (10x10 χιλιόμετρα τετράγωνα), ενώ το πρόγραμμα EBBA2 θα παρουσιάσει χάρτες 
κατανομής ειδών κυρίως σε ανάλυση 50x50 χλμ αλλά και 10x10 χλμ για την παραγωγή χαρτών 
κατανομής μεγαλύτερης ακρίβειας με τη χρήση μοντέλων. Την τελική σύνθεση των εθνικών 
δεδομένων έχει αναλάβει η Ορνιθολογική, η οποία και θα τα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Συντονιστική 
Ομάδα του ΕΒΒΑ2 σε ετήσια βάση. 
 
Οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί κάναβοι είναι διαθέσιμοι σε μορφή αρχείων shapefile και kml από την 
ιστοσελίδα του ΕΒΒΑ2 αλλά και από τον ιστότοπο του προγράμματος στην ιστοσελίδα της 
Ορνιθολογικής. 

4.1 Ευρωπαϊκός κάναβος: 50x50 χλμ τετράγωνα 
Το σύστημα προβολής συντεταγμένων που χρησιμοποιεί το EBBA2 είναι το 50x50 χλμ UTM 
(Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική προβολή - Universal Transversal Mercator). Το ίδιο σύστημα 
είχε χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του πρώτου Άτλαντα των Αναπαραγόμενων Πουλιών της 
Ευρώπης (βλ. EBBA1 διαδικτυακά και Εικόνα 2). 
 

 
Η περιοχή μελέτης του EBBA2 περιλαμβάνει 5.217 τετράγωνα 50x50 χλμ! Η πλειοψηφία αυτών είναι 
κανονικά τετράγωνα (2.500 χλμ2), αλλά υπάρχουν και ακανόνιστα τετράγωνα με εμβαδόν 
μεγαλύτερο ή μικρότερο των 2.500 χλμ2 (Εικόνα 2). Κάθε τετράγωνο έχει τον δικό του κωδικό (π.χ. 

  
Εικόνα 2. Ο 50x50 χλμ κάναβος του προγράμματος 
EBBA2 για όλη την περιοχή μελέτης (αριστερά). Η 
μεγέθυνση στην Σκανδιναβία παρουσιάζει τα 
κανονικά (= 2 500 χλμ2) 
αλλά και ακανόνιστα (≠ 
2 500 χλμ2) τετράγωνα 
(π.χ. βλέπε τα σύνορα 
μεταξύ Νορβηγίας και 
Σουηδίας).  

 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=506
http://www.ornithologiki.gr/gr/ebba2
http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/
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34UFE3), και η διατήρηση αυτής της κωδικοποίησης είναι απαραίτητη για την εύρυθμη και σωστή 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κάθε χώρας και της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Ομάδας. 
 
Η κάθε χώρα θα παρέχει πληροφορίες για όσο το δυνατόν περισσότερα 50x50 χλμ τετράγωνα εντός 
της επικράτειάς της. Πολλές χώρες είναι σε θέση να παρέχουν δεδομένα για όλα τα τετράγωνά τους, 
αλλά κάποιες χώρες διαθέτουν δεδομένα μόνο από ένα μέρος των τετραγώνων τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εστιαστεί η έρευνα πεδίου σε ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα των 50x50 χλμ τετραγώνων, ιδανικά επιλεγμένο μέσα από μια τυχαία στρωματοποιημένη 
μέθοδο, έτσι ώστε να καλυφθούν ικανοποιητικά οι διαφορετικοί βιότοποι κάθε χώρας. 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν 163 τετράγωνα των 50x50 χλμ, 77 από τα οποία καλύπτουν την ηπειρωτική 
χώρα, ενώ 95 τετράγωνα καλύπτουν τον νησιωτικό χώρο (μερικά επικαλύπτονται φυσικά) (Εικόνα 
3). Οκτώ τετράγωνα 'πέφτουν' εξολοκλήρου σε θαλάσσιο χώρο (με γαλάζιο), επομένως, θα πρέπει 
να συλλεγούν δεδομένα για 155 τετράγωνα. Τα περισσότερα τετράγωνα είναι κανονικά (δηλαδή με 
εμβαδόν ~2.500 χλμ2), ενώ 23 είναι ακανόνιστα (16 μεγαλύτερα και 7 μικρότερα που βρίσκονται στο 
κέντρο της χώρας).  
 

 
Εικόνα 3. Τα 163 50x50 χλμ τετράγωνα της Ελλάδας. Με γαλάζιο χρώμα τα 8 τετράγωνα που δεν 
περιλαμβάνουν στεριά. 

4.2 Εθνικός κάναβος: 10x10 χλμ τετράγωνα 
Στο πρόγραμμα του ΑΑΠΕ1 (αλλά και του EBBA2) θα χρησιμοποιηθεί ο εθνικός κάναβος των 10x10 
χλμ τετραγώνων στο εθνικό σύστημα προβολής συντεταγμένων, δηλαδή το ΕΓΣΑ87. Συνολικά 
υπάρχουν 2.068 τετράγωνα 10x10 χλμ σε όλη την Ελλάδα (Εικόνα 4), κάθε ένα με τον δικό του 
μοναδικό 5-ψήφιο κωδικό (π.χ. 17/435). 
 



 

EBBA2 - European Breeding Bird Atlas 
1ος  Άτλαντας των Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας 

 
 

 8 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 210 8228704, 210 8227937 www.ornithologiki.gr 

Για τις ανάγκες του ΑΑΠΕ1 θα πρέπει να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τετράγωνα 10x10 
χλμ και επομένως, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Για τις ανάγκες όμως του EBBA2 θα πρέπει να 
καλυφθούν τουλάχιστον 2 τετράγωνα 10x10 χλμ για κάθε 50x50 τετράγωνο, δηλαδή περίπου 300 
τετράγωνα 10x10 χλμ. 
 

 
Εικόνα 4. Τα 2.068 τετράγωνα 10x10 χλμ της Ελλάδας. 

5. Δεδομένα που συλλέγονται 
Όπως αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα του ΕΒΒΑ2 έχει ορίσει τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητο να συλλεγούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, για κάθε τετράγωνο (50x50, 10x10 ή 2x2 
χλμ), ελάχιστη προϋπόθεση είναι η παροχή δεδομένων για τις παρακάτω παραμέτρους:  

1. Κωδικός τετραγώνου 
2. Είδος 
3. Ένδειξη αναπαραγωγής 
4. Αφθονία 

5.1 Κωδικός τετραγώνου 
Οι κωδικοί των τετραγώνων σχετίζονται με τον κάναβο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των 
δεδομένων στο πεδίο, αν δηλαδή παρέχονται δεδομένα για ένα τετράγωνο 50x50, 10x10 ή 2x2 χλμ. 
Οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί κάναβοι είναι διαθέσιμοι σε μορφή αρχείων shapefile και kml από την 
ιστοσελίδα του ΕΒΒΑ2 αλλά και από τον ιστότοπο του προγράμματος στην ιστοσελίδα της 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=506
http://www.ornithologiki.gr/gr/ebba2
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Ορνιθολογικής. Ο κωδικός συμπληρώνεται στο ανάλογο Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης Δεδομένων που 
βρίσκεται στον ιστότοπο του προγράμματος στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής. 

5.2 Είδη  
Ο κατάλογος των ειδών του προγράμματος EBBA2 περιλαμβάνει όλα τα είδη πουλιών τα οποία 
επιβεβαιωμένα ή τουλάχιστον πολύ πιθανά αναπαράγονται στην περιοχή μελέτης που καλύπτει ο 
νέος άτλαντας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει και κάποια είδη τα οποία δεν αναπαράγονται πλέον στην 
περιοχή μελέτης. Ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΕΒCC και σε όλα τα 
Πρωτόκολλα Συμπλήρωσης Δεδομένων που υπάρχουν στον ιστότοπο του προγράμματος στην 
ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής. Κάθε χώρα θα πρέπει να υιοθετήσει αυτόν τον κατάλογο και να 
αποστείλει τα δεδομένα της σε αυτή τη μορφή στην Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα. 
 
Σε γενικές γραμμές, ο κατάλογος περιλαμβάνει την ταξινομική σειρά και ονομασία που 
χρησιμοποιήθηκε και στο πρόγραμμα EBBA1 και στο Birds in Europe 2 της BirdLife International 
(BirdLife International 2004). Παρόλα αυτά, έχουν προστεθεί κάποιες αλλαγές που έχουν προταθεί 
από την Ομάδα Εργασίας σε Θέματα Ταξινομικής της BirdLife International (BirdLife International‘s 
Taxonomic Working Group - BTWG). Έτσι, η ταξινομική σειρά, η επιστημονική ονομασία και τα κοινά 
ονόματα των ειδών μπορεί να διαφέρουν από άλλες 'νεότερες' λίστες. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ακόμη διαφωνία και αμφισβήτηση μεταξύ διαφόρων ερευνητικών ομάδων για το όνομα 
του υπο- ή ήμι-είδους, αυτό έχει μπει με διπλή παρένθεση “(( ))”. Παλαιότερα ονόματα ή αυτά που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον, δίνονται στην στήλη C 'Alternative scientific name; in brackets: out-of-
use names'. 
 
Έχουν προστεθεί στον κατάλογο νέα είδη ή υποκατηγορίες, όπως: 

1. Είδη που ήταν άλλοτε κατηγοριοποιημένα μαζί, τώρα συνήθως θεωρούνται ξεχωριστά είδη, 
όπως π.χ. στην περίπτωση των Larus cachinnans / L. michahellis; Egretta garzetta / E. gularis 
κλπ.,  

2. Είδη που έχουν επεκτείνει την αναπαραγωγική κατανομή τους στην Ευρώπη, όπως το 
Streptopelia ((orientalis)) orientalis, Uragus sibiricus, κλπ. 

3. Είδη που έχουν βρεθεί σε περιοχές που δεν έχουν καλυφθεί στο παρελθόν, όπως π.χ. 
Eremophila bilopha, Oenanthe albonigra, κλπ.,  

4. Αναγνωρισμένες ταξινομικές μονάδες όπως τα ημι-είδη, υπο-είδη και άλλες ταξινομικές 
ομάδες, οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρές ενδείξεις ότι διαφέρουν σε πληθυσμιακές τάσεις, 
αναπαραγωγικές κατανομές και απειλές, ώστε να δικαιούνται ξεχωριστή ανάλυση κατά τη 
διάρκεια της τελικής φάσης του άτλαντα,  

5. Μορφές για τις οποίες γνωρίζουμε πολύ λίγα προς το παρόν και έχουν τη δυνατότητα να 
γίνουν σημαντικές μονάδες διατήρησης, όπως π.χ. Grus grus ((archibaldi)), Eremophila 
((alpestris)) balcanica ή Oenanthe ((lugens)) ssp. κλπ. 

 
Στο Παράρτημα 1 επεξηγούνται αναλυτικά τα πεδία του καταλόγου των ειδών, τον οποίο θα βρείτε 
στον ιστότοπο του προγράμματος στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής. 
 
Οι εθνικοί συντονιστές θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα για όλα τα αναπαραγόμενα είδη που 
έχουν καταγραφεί στην χώρα τους, συμπεριλαμβανομένου των αυτόχθονων και ξενικών ειδών. 
Έτσι, θα πρέπει επιπλέον να συλλέγουν πληροφορίες για κάθε είδος ανά 50x50 χλμ τετράγωνο 
σχετικά με το: 

 Καθεστώς αναπαραγωγής 
Θα επιχειρηθεί μια αποτίμηση από ειδικούς για να διευκρινιστεί εάν η καταγραφή του είδους 
αφορά: 

1) τακτική αναπαραγωγή = το είδος πιθανώς ή επιβεβαιωμένα έχει αναπαραχθεί στο 
τετράγωνο για όλες ή τις περισσότερες από τις 5 τελευταίες αναπαραγωγικές περιόδους και  

http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
http://www.ebcc.info/index.php?ID=506
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
http://www.birdlife.org/datazone/info/taxonomy
http://www.birdlife.org/datazone/info/taxonomy
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
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2) περιστασιακή / τυχαία αναπαραγωγή = το είδος  πιθανώς ή επιβεβαιωμένα έχει 
αναπαραχθεί σποραδικά στο τετράγωνο κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων 
αναπαραγωγικών περιόδων.  

 Τύπος πληθυσμού 
Θα επιχειρηθεί αναφορά και διαχωρισμός από ειδικούς για το εάν ο πληθυσμός του είδους 
θεωρείται 

1) Φυσικός (Wild) 
2) Επανεισαγμένος (Reintroduced) = εμφανίζεται άγριος στην φύση αλλά προέρχεται από 
προγράμματα επανεισαγωγής 
3) Ξενικός (Feral) = εμφανίζεται άγριος στην φύση αλλά κατάγεται από (εξημερωμένα) 
άτομα που έχουν δραπετεύσει ή απελευθερωθεί και  
4) Πληθυσμός Πάρκου (Park populations) = οι οποίοι επί του παρόντος εξαρτώνται από 
ανθρώπινη υποστήριξη.  

Για κάθε τετράγωνο, αυτή η αξιολόγηση μπορεί να αναθεωρηθεί έως το τέλος της περιόδου 
παροχής δεδομένων.  

5.3. Ένδειξη αναπαραγωγής 
Ένας βασικός στόχος του άτλαντα είναι η καταγραφή δεδομένων σχετικά με την πιθανότητα 
αναπαραγωγής κάθε είδους δηλαδή να παρουσιάσει την ένδειξη αναπαραγωγής (breeding 
evidence) για κάθε είδος σε κάθε ένα από τετράγωνα του προγράμματος. Σε τετράγωνα που δεν 
έχουν καλυφθεί, θα χρησιμοποιηθούν μοντέλα για να εκτιμηθεί η παρουσία ειδών (βλ. Παράγραφο 
6 - Τελικά Παραδοτέα).  
 
Η ένδειξη αναπαραγωγής καταγράφεται επιλέγοντας από μια σειρά κατηγοριών, που περιγράφουν 
εάν η αναπαραγωγή του είδους είναι Ενδεχόμενη (Possible), Πιθανή (Probable) ή Εξακριβωμένη 
(Confirmed) σε κάθε τετράγωνο. Για το EBBA2 υπάρχουν 16 κωδικοί ένδειξης αναπαραγωγής, οι 
ίδιοι που χρησιμοποιήθηκαν στο EBBA1, με έναν επιπλέον κωδικό (0) για τα είδη που 
καταγράφονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, αλλά υπάρχει η υποψία ότι δεν 
αναπαράγονται (Πίνακας 2). Οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΕΒΒΑ2 και σε όλα τα 
Πρωτόκολλα Συμπλήρωσης Δεδομένων που υπάρχουν στον ιστότοπο του προγράμματος στην 
ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής. 

 
Πίνακας 2. Οι κατηγορίες ένδειξης αναπαραγωγής του EBBA2 και οι κωδικοί τους. 
 

Κωδικός Επεξήγηση 

0 
Μη-αναπαραγόμενο (Non breeding) (το είδος παρατηρείται αλλά υπάρχει η υποψία ότι είναι 
ακόμη σε μετανάστευση ή είναι καλοκαιρινός επισκέπτης που δεν αναπαράγεται) 

A. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή (Possible breeding) 

1 
Το είδος παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου σε βιότοπο 
κατάλληλο για φώλιασμα 

2 
Παρατηρήθηκε(αν) ή ακούστηκε(αν) αρσενικό(ά) άτομο(α) κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου 

B. Πιθανή αναπαραγωγή (Probable breeding) 

3 
Ζευγάρι παρατηρήθηκε  σε κατάλληλο για φώλιασμα βιότοπο κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου 

4 

Πιθανή μόνιμη επικράτεια μετά από καταγραφή επικρατειακής συμπεριφοράς (τραγούδι, κλπ) 
σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές ημέρες, που να απέχουν μεταξύ τους μια εβδομάδα ή και 
περισσότερο, στην ίδια τοποθεσία. 

5 Ερωτικές επιδείξεις 

6 Επίσκεψη του πουλιού σε πιθανή θέση φωλιάς 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=506
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
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7 Εκνευρισμός  ή φωνές ανησυχίας ενήλικων πουλιών που υποδεικνύουν ύπαρξη φωλιάς 

8 Σύλληψη ενήλικου πουλιού με ζώνη επώασης (brood patch) 

9 Κατασκευή φωλιάς ή σκάψιμο τρύπας για φωλιά 

C. Εξακριβωμένη αναπαραγωγή (Confirmed breeding) 

10 Συμπεριφορά περισπασμού ή ψευδο-τραυματισμού 

11 
Ανεύρεση χρησιμοποιημένης φωλιάς ή υπολειμμάτων από κελύφη αυγών, τα οποία 
προέρχονται από την περίοδο καταγραφής 

12 

Νεοσσοί οι οποίοι ολοκλήρωσαν πρόσφατα την πτέρωσή τους (για είδη που ολοκληρώνουν 
την πτέρωσή τους εντός φωλιάς - nidicolous) ή νεοσσοί με πούπουλα (για είδη που 
αποχωρίζονται την φωλιά σύντομα μετά την εκκόλαψή τους - nidifugous) 

13 

Ενήλικα πουλιά τα οποία παρατηρήθηκαν να πηγαινο-έρχονται σε σημείο όπου υπάρχουν 
ενδείξεις ότι υπάρχει ενεργή φωλιά (ακόμα και φωλιές όπου το περιεχόμενό τους δεν είναι 
εμφανές, π.χ. σε τρύπες ψηλών δέντρων ή βράχων) ή ενήλικα που παρατηρήθηκαν να 
κλωσούν 

14 Ενήλικο που μεταφέρει τροφή για τους νεοσσούς ή περιττώματα νεοσσών εκτός φωλιάς 

15 Φωλιά με αυγά 

16 Οπτική ή ακουστική παρατήρηση φωλιάς με νεοσσούς 

 
 
Οι παραπάνω κατηγορίες ένδειξης αναπαραγωγής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή 
δεδομένων στους συντονιστές του EBBA2 για κάθε είδος σε κάθε τετράγωνο (50x50, 10x10 ή 2x2 
χλμ). Μόνο ο μέγιστος κωδικός (από 0-16) θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε είδος σε κάθε 
τετράγωνο. Η τελική αξιολόγηση από τους ειδικούς του κάθε τετραγώνου 50x50 χλμ μπορεί να μην 
συμπίπτει με τον μέγιστο αναφερόμενο κωδικό κατηγορίας αναπαραγωγής που έχει συμπληρωθεί 
στα 10x10 ή 2x2 χλμ τετράγωνα, καθώς μπορεί να ενσωματώνει και άλλες πηγές πληροφορίας. Για 
παράδειγμα, ένα μη μεταναστευτικό είδος με ευρεία κατανομή για το οποίο έχουν καταγραφεί 
μόνο αρσενικά που τραγουδούν (= Ενδεχόμενη αναπαραγωγή), μπορεί με επιπλέον δεδομένα από 
τοπική γνώση να θεωρηθεί Εξακριβωμένη αναπαραγωγή. Μια καταγραφή όμως, ενός πουλιού που 
τραγουδά κατά τη μετανάστευση, θα θεωρηθεί Μη-αναπαραγόμενο, εάν η καταγραφή έχει 
πραγματοποιηθεί κατά τη μεταναστευτική περίοδο σε περιοχές όπου το είδος δεν έχει καταγραφεί 
ποτέ να αναπαράγεται. Η αξιολόγηση από τους ειδικούς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε 
τετράγωνα που έχουν καλυφθεί μόνο μερικώς ή δεν έχουν καλυφθεί καθόλου.  
 
Σε τετράγωνα που βρίσκονται πάνω στα σύνορα δύο ή περισσοτέρων χωρών, η τελική τιμή θα 
εκτιμηθεί από τους Ευρωπαϊκούς συντονιστές σύμφωνα με τις αναφορές των εμπλεκόμενων 
χωρών. 

5.4. Αφθονία 
Το EBBA2 θα επιχειρήσει να ενσωματώσει μια εκτίμηση της αφθονίας για κάθε είδος σε κάθε 
τετράγωνο (50x50, 10x10 ή 2x2 χλμ). Η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
εκτίμηση των πληθυσμών και να επιτρέψει τη σύγκριση με την εκτίμηση της αφθονίας προ 30ετίας. 
Οι κατηγορίες αφθονίας στο EBBA2 είναι οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πρώτο άτλαντα, 
οι οποίες ακολουθούν λογαριθμική κλίμακα (Πίνακας 3). Οι κωδικοί αφθονίας είναι διαθέσιμοι στην 
ιστοσελίδα του ΕΒΒΑ2 και σε όλα τα Πρωτόκολλα Συμπλήρωσης Δεδομένων που υπάρχουν στον 
ιστότοπο του προγράμματος στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής. 
 
Πίνακας 3. Οι κωδικοί και οι κατηγορίες αφθονίας του EBBA2. 
 

A B C D E F 

1-9 
ζεύγη 

10-99 
ζεύγη 

100-999 
ζεύγη 

1.000-9.999 
ζεύγη 

10.000-99.999 
ζεύγη 

>100.000 
ζεύγη 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=506
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls
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Μόνο μια εκτίμηση ανά τετράγωνο και ανά είδος θα παρέχεται στον εθνικό συντονιστή. Σε 
τετράγωνα που βρίσκονται στα σύνορα δύο ή περισσοτέρων χωρών, οι εθνικοί συντονιστές θα 
πρέπει να παρέχουν μια πληθυσμιακή εκτίμηση για το μέρος του τετραγώνου που βρίσκεται εντός 
της χώρας. Η τελική τιμή θα εκτιμηθεί από τους Ευρωπαϊκούς συντονιστές σύμφωνα με τις 
αναφορές των εμπλεκόμενων χωρών. 

5.5 Εκτίμηση της πληρότητας καταγραφής 
Κάθε χώρα θα πρέπει να παρέχει τον πληρέστερο κατάλογο ειδών για κάθε τετράγωνο αναφοράς. 
Παρόλα αυτά, τετράγωνα με ελλιπή κατάλογο (δηλαδή υπάρχοντα δεδομένα για μερικά μόνο είδη) 
θα είναι επίσης χρήσιμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει μια απλή εκτίμηση της πληρότητας 
της καταγραφής σε κάθε τετράγωνο από το 1 έως το 5 (Πίνακας 4). Ειδική προσπάθεια θα γίνει να 
εκτιμηθεί η παρουσία ειδών σε περιοχές που δεν καλύφθηκαν, μέσα από τη χρήση μοντέλων (βλ. 
Παράγραφο 6 - Τελικά Παραδοτέα). 
 
Πίνακας 4. Κατηγορίες για εκτίμηση της πληρότητας της καταγραφής  
 

Κατηγορία Ορισμός 

1 0-20% των ενδιαιτημάτων του τετραγώνου καταγράφηκαν ικανοποιητικά 

2 20-40% των ενδιαιτημάτων του τετραγώνου καταγράφηκαν ικανοποιητικά 

3 40-60% των ενδιαιτημάτων του τετραγώνου καταγράφηκαν ικανοποιητικά 

4 60-80% των ενδιαιτημάτων του τετραγώνου καταγράφηκαν ικανοποιητικά 

5 80-100% των ενδιαιτημάτων του τετραγώνου καταγράφηκαν ικανοποιητικά 
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6. Τελικά παραδοτέα του EBBA2 

6.1 Τελικά παραδοτέα του ΕΒΒΑ2 σε χάρτες 50x50 χλμ  
Τρία βασικά παραδοτέα θα προκύψουν από τα δεδομένα που θα συλλεγούν ανά 50x50 χλμ 
τετράγωνο. Τα παραδοτέα θα παρουσιαστούν σε διαφορετικούς χάρτες με σκοπό να 
ανταποκριθούν στους τρείς κύριους στόχους: 

 Να τεκμηριωθεί η ένδειξη αναπαραγωγής (breeding evidence) για όλα τα είδη πουλιών σε 
ανάλυση 50x50 χλμ (Τελικό Παραδοτέο 1) 

 Να εκτιμηθεί η αφθονία (abundance) όλων των ειδών σε ανάλυση 50x50 χλμ (Τελικό 
Παραδοτέο 2) 

 Να προσδιοριστούν οι αλλαγές στην κατανομή των ειδών από το 1980 σε ανάλυση 50x50 
χλμ (Τελικό Παραδοτέο 3) 

 

Τελικό παραδοτέο 1 
Ο τελικός χάρτης θα παρουσιάζει την ένδειξη αναπαραγωγής για κάθε τετράγωνο 50x50 χλμ. Η 
χρήση μοντέλων θα πραγματοποιηθεί για να εκτιμηθεί η παρουσία κάθε είδους σε τετράγωνα όπου 
έγιναν λίγες ή καθόλου καταγραφές.  
 
 

 

Χάρτης προσομοίωσης του 
EBBA2 για την ένδειξη 
αναπαραγωγής για τον 
Μαυροτσιροβάκο Sylvia 
melanocephala. 
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Τελικό παραδοτέο 2 
Ο τελικός χάρτης θα παρουσιάζει την εκτίμηση της αφθονίας όλων των ειδών για κάθε τετράγωνο 
50x50 χλμ. Η χρήση μοντέλων θα πραγματοποιηθεί για να εκτιμηθεί η αφθονία κάθε είδους σε 
τετράγωνα όπου έγιναν λίγες ή καθόλου καταγραφές. 
  
 

 

Χάρτης προσομοίωσης του 
EBBA2 για την εκτίμηση της 
αφθονίας για τον 
Μαυροτσιροβάκο Sylvia 
melanocephala.  
 
 
 

 

 

Τελικό παραδοτέο 3 
Τα δεδομένα που θα παραχθούν σε ανάλυση 50x50 χλμ θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό 
των αλλαγών στην κατανομή των ειδών μεταξύ του πρώτου Άτλαντα των Αναπαραγόμενων Πουλιών 
της Ευρώπης και του νέου άτλαντα.  

 
Χάρτης προσομοίωσης του EBBA2 
για τον προσδιορισμό των 
αλλαγών στην κατανομή του 
Μαυροτσιροβάκου Sylvia 
melanocephala μεταξύ του πρώτου 
και του δεύτερου άτλαντα.  
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6.2 Τελικά παραδοτέα του ΕΒΒΑ2 σε χάρτες 10x10 χλμ  
Το πρόγραμμα EBBA2 θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πληροφορίες για την κατανομή των ειδών και 
σε ανάλυση 10x10 χλμ, η οποία σε επίπεδο Ευρώπης θεωρείται πολύ λεπτομερή ανάλυση. Εφόσον 
θα ήταν σχεδόν αδύνατον να καλυφθεί ολόκληρη η Ευρώπη σε κλίμακα 10x10 χλμ, για αρκετά είδη 
θα παραχθούν χάρτες σε πιο μεγάλη ανάλυση μέσα από την εφαρμογή μοντέλων με 
δειγματοληπτική προσέγγιση σε κάναβο 10x10 χλμ. Αυτοί οι χάρτες μεγαλύτερης ακρίβειας 
βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα που επιτρέπουν τη λήψη συμπερασμάτων για την παρουσία 
ειδών σε τετράγωνα που δεν έχουν καλυφθεί, χάρις στις γνώσεις μας γύρω από το πρότυπο 
εξάπλωσης των ειδών σε ένα σύνολο από καλυμμένες περιοχές.  
 
Οι λεπτομερείς χάρτες δείχνουν την πιθανότητα παρουσίας του κάθε είδους. Είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι εκτός από την ανάλυση και την στατιστική επεξεργασία, αυτοί  οι χάρτες διαφέρουν 
θεμελιωδώς από τους προηγούμενους καθώς θεωρούν την παρουσία ενός είδους κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ένδειξη αναπαραγωγής (εξακριβωμένη, 
πιθανή, ενδεχόμενη) ούτε και την απόλυτη αφθονία. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να επεξηγηθεί 
ότι η μέτρηση της παρουσίας που παρουσιάζεται σε αυτούς τους χάρτες μπορεί να θεωρηθεί ως 
υποκατάστατο της σχετικής αφθονίας των ειδών. 
 
Οι αναλυτικοί χάρτες θα παραχθούν μέσα από δύο διαδικασίες: 1) συλλογή μιας λίστας ειδών μέσα 
σε ένα δείγμα τετραγώνων 10x10 χλμ, 2) μοντελοποίηση της πιθανότητας παρουσίας ενός είδους 
βασισμένη σε παραμέτρους που επηρεάζουν την παρουσία των ειδών (βιότοπος, κλίμα, κλπ) και 
απεικόνιση των προβλέψεων των μοντέλων σε κάναβο 10x10 χλμ. Το πρώτο βήμα θα οργανωθεί σε 
εθνικό επίπεδο, ενώ το δεύτερο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ορνιθολογικό Ινστιτούτο της 
Καταλονίας (Catalan Ornithological Institute). 
 
Η παροχή δεδομένων σε ανάλυση 10x10 χλμ θα επιτρέψει την παραγωγή ενός χάρτη ώστε να 
καλυφθεί ο τέταρτος στόχος που αναφέρθηκε στην αρχή του κειμένου: 

 Να εκτιμηθεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια η κατανομή όσων περισσότερων ειδών με τη χρήση 
μοντέλων και να προβληθεί σε ανάλυση 10x10 χλμ (Τελικό παραδοτέο 4) 

Τελικό παραδοτέο 4 
Ο τελικός χάρτης θα παρουσιάζει την πιθανότητα παρουσίας σε ανάλυση 10x10 χλμ. 
 
 

 

Χάρτης προσομοίωσης του 
EBBA2μεγάλης ανάλυσης 
(10x10 χλμ) για τον 
Μαυροτσιροβάκο Sylvia 
melanocephala. 
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7. Συμμετοχή στο EBBA2 

Όποιος/α επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΕΒΒΑ2 / ΑΑΠΕ1 πρέπει να επικοινωνήσει με την 
Ορνιθολογική στο atlas@ornithologiki.gr. 

Τα βασικά βήματα είναι: 
 Επιλογή του τετράγωνο που θέλετε να καλύψετε: Δείτε ποια τετράγωνα είναι διαθέσιμα 

(50x50, 10x10 ή 2x2 χλμ). 
 Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα EBBA2  
 Δείτε τη μεθοδολογία, καθώς και τα πρωτόκολλα που έχουμε προετοιμάσει για την Ελλάδα 

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους: 
 

1. Τυχαίες παρατηρήσεις 
Μπορείτε να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγραφή σας για οποιοδήποτε τετράγωνο (50x50 ή 10x10 
χλμ) έχετε επισκεφθεί στην Ελλάδα. Τα δεδομένα μπορεί να αφορούν πλήρεις λίστες (complete lists) 
έως τυχαίες παρατηρήσεις σπάνιων ειδών. Οι παρατηρήσεις μπορούν να εισαχθούν μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας (όπως είναι ο Ορνιθότοπος - BirdTrack, το Ornitho, το Observado, κ.λπ.) ή 
να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τα δεδομένα σας στα ειδικά διαμορφωμένα Πρωτόκολλα 
Τυχαίων Παρατηρήσεων. Για κάθε 50x50 χλμ τετράγωνο πρέπει να συμπληρωθεί το αρχείο 
50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls, ενώ για ένα 10x10 χλμ τετράγωνο πρέπει να συμπληρωθεί 
το αρχείο 10x10_datasheet_Casual_Records_gr.xls. 
 

2. Προγράμματα Συστηματικής Παρακολούθηση Αναπαραγόμενων Πουλιών 
Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα EBBA2 μέσα από τα ακόλουθα Προγράμματα 
Συστηματικής Παρακολούθησης. Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε 2x2 χλμ τετράγωνα. Για τις 
ανάγκες του EBBA2 θα πρέπει να καλυφθούν τουλάχιστον 2 τετράγωνα 2x2 χλμ για κάθε 10x10 χλμ 
τετράγωνο. 
 

a. Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας (HCBM)  
Όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών επιλέγουν ένα 
10x10 χλμ τετράγωνο, μέσα στο οποίο η Ορνιθολογική επιλέγει τυχαία μια δειγματοληπτική 
επιφάνεια 2x2 χλμ. Οι καταμετρήσεις πουλιών πραγματοποιούνται σε δύο ξεχωριστές επισκέψεις, 
που απέχουν έναν μήνα μεταξύ τους από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο κάθε έτος. Εντός της  
δειγματοληπτικής επιφάνειας παρέχονται 15 επιλεγμένα σημεία από τα οποία γίνονται οι 
μετρήσεις, με ουσιαστικό χρόνο καταγραφής περίπου 1,5 ώρα ανά επίσκεψη.  
 
Όσοι συμμετέχουν στον Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών, συμμετέχουν αυτομάτως 
και στο πρόγραμμα ΕBBA2. Θα πρέπει επιπλέον μέσα στα έτη 2013-17 να κάνουν μια ή 
περισσότερες συμπληρωματικές επισκέψεις στα βασικά ενδιαιτήματα του 10x10 χλμ τετραγώνου 
που συμπεριλαμβάνει το 2x2 χλμ τετράγωνό τους, συμπληρώνοντας το Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης 
Δεδομένων για Τυχαίες Παρατηρήσεις - 10x10km τετράγωνα. 
 
Όσοι συμμετέχουν συμπληρώνουν τα πρωτόκολλα του συγκεκριμένου προγράμματος που 
βρίσκονται στο http://www.ornithologiki.gr/gr/hcbm. Η μεταφορά των δεδομένων στην Εθνική 
Βάση Δεδομένων του Άτλαντα γίνεται από την Ορνιθολογική. 
 
 

mailto:atlas@ornithologiki.gr
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79461&sID=366
https://docs.google.com/forms/d/13nbiYvqJ05iRthp7jmgq7JuazDFVshWTReAvCvFH8A4/viewform#start=embed
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
http://app.bto.org/birdtrack2/main/data-home.jsp
http://www.ornitho.ch/index.php?m_id=1&langu=en
http://observado.org/
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79446&sID=351
http://www.ornithologiki.gr/gr/hcbm
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b. Χρονομετρημένες Επισκέψεις 
Οι Χρονομετρημένες Επισκέψεις, είναι πολύ ευέλικτες μετρήσεις κατά τις οποίες μόνο ο χρόνος 
ελέγχεται και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σχετικά με την έκταση που καλύπτεται, την 
ταχύτητα, κλπ. Όσοι συμμετέχουν, πραγματοποιούν μια επίσκεψη σε δύο 2x2 χλμ τετράγωνα εντός 
ενός διαθέσιμου 10x10 χλμ τετραγώνου. Τα 2x2 χλμ τετράγωνα επιλέγονται τυχαία από την 
Ορνιθολογική. 
 
Κάθε επίσκεψη πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 1,5 ώρες ουσιαστικής καταμέτρησης (δηλαδή αφορά 
μόνο τον πραγματικό χρόνο αναζήτησης ειδών και δεν συμπεριλαμβάνει τον χρόνο κατά τον οποίο ο 
παρατηρητής μετακινείται από την μια περιοχή καταγραφής στην επόμενη εντός του τετραγώνου). 
Η καταμέτρηση μπορεί να γίνεται από σημεία (point counts) ή διαδρομές (transects) ή όποια άλλη 
τυποποιημένη μεθοδολογία επιλέξει ο καταμετρητής. Κατά την επίσκεψη θα πρέπει όμως να γίνεται 
προσπάθεια να επισκεφθεί όσα περισσότερα ενδιαιτήματα είναι εφικτό εντός του 2x2 χλμ. 
τετραγώνου.  
 
Καταμετρώνται όλα τα είδη πουλιών που παρατηρούνται, δηλαδή πλήρεις λίστες (complete lists). 
Ιδανικά, οι καταμετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται όταν όλα τα αναπαραγόμενα είδη (μόνιμοι 
κάτοικοι αλλά και καλοκαιρινοί επισκέπτες) είναι παρόντα στην συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως, η 
περίοδος συμπίπτει με αυτή του Προγράμματος Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών, 
δηλαδή 15/4 - 15/6. Σε ορεινές περιοχές και στην Βόρεια Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
επίσκεψη και αργότερα. Για είδη που έχουν πιο καθυστερημένη αναπαραγωγή (π.χ. ερωδιοί, 
κάποια αρπακτικά, αλπικά είδη, κλπ.), δεδομένα μπορούν να συλλεγούν και από τις Εθνικές 
Απογραφές. Η επίσκεψη σε κάθε 2x2 χλμ τετράγωνο πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός της ίδια μέρας, 
κατά τη διάρκεια του πρωινού (6:00 - 9:00) ή του απογεύματος (17:00-19:00).  
 
Όσοι συμμετέχουν συμπληρώνουν το Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης Δεδομένων Χρονομετρημένων 
Επισκέψεων (αρχείο  10x10_datasheet_Timed_effort_gr.xls). 

 
c. Παρακολούθηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά / ΙΒΑ 

Το Δίκτυο των Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBA 
Caretakers) είναι ένα δίκτυο ατόμων που αναλαμβάνουν ή συνεισφέρουν στην παρακολούθηση των 
ΙΒΑ και προωθούν την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη διατήρησή τους. Στην Ελλάδα, αυτό το 
εθελοντικό δίκτυο λειτουργεί από το 2003. Οι IBA Caretakers παρακολουθούν την κατάσταση των 
ΙΒΑ, ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί από την BirdLife International 
για την αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, και αναλαμβάνουν δράση σε συνεργασία με την 
Ορνιθολογική όταν καταγράφονται απειλές. 
 
Η Ορνιθολογική οργανώνει σε ετήσια βάση εκπαιδευτικά σεμινάρια έτσι ώστε το δίκτυο να 
επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Οι IBA Caretakers μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
ΕBBA2 μέσα από την παροχή δεδομένων για τα αναπαραγόμενα είδη πουλιών στην ΙΒΑ τους. 
Συγκεκριμένα, μπορούν να παρέχουν δεδομένα είτε ως Τυχαίες Παρατηρήσεις (βλ. παραπάνω), είτε 
ως ειδικά διαμορφωμένες Χρονομετρημένες Επισκέψεις, εντός της ΙΒΑ που παρακολουθούν. Στην 
πρώτη περίπτωση, οι ΙΒΑ Caretakers συμπληρώνουν το Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης Δεδομένων 
Τυχαίες Παρατηρήσεις (αρχεία 50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls και 
10x10_datasheet_Casual_Records_gr.xls αντίστοιχα), ενώ στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνουν 
το Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης Δεδομένων Χρονομετρημένων Επισκέψεων (αρχείο  
10x10_datasheet_Timed_effort_gr.xls). 

7.1 Συμπλήρωση πρωτοκόλλων 
Στην ιστοσελίδα του ΕΒΒΑ2 αλλά και στο dropbox του EBBA2 μπορεί κανείς να βρει όλα τα 
πρωτόκολλα και οδηγίες για το πρόγραμμα ΕΒΒΑ2 / ΑΑΠΕ1. 
 

http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2589&sID=173
http://www.ornithologiki.gr/iba
http://www.ebcc.info/index.php?ID=506
https://www.dropbox.com/sh/xzrcyzwznve64u7/AABsgW3TkzaBKMEDzTECGRcMa?dl=0
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Όλα τα Πρωτόκολλα Συμπλήρωσης Δεδομένων έχουν την ίδια δομή. Δεδομένα συμπληρώνονται 
μόνο στα δύο πρώτα φύλλα εργασίας (σημειωμένα με κόκκινο χρώμα "INTRO" και "10x10 OR 2x2" 
ή "10x10" ή "50x50"). Τα υπόλοιπα φύλλα εργασίας είναι βοηθητικά ως προς τη συμπλήρωση των 
δεδομένων.  
 

 
 
Τα δύο φύλλα εργασίας είναι κλειδωμένα (προστατευμένα) έτσι ώστε να μην αλλάζει κατά λάθος η 
δομή τους, να μπορούν να περαστούν τα δεδομένα αυτόματα στην Βάση Δεδομένων και να μπορεί 
να γίνει εύκολα ο έλεγχος των δεδομένων. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που 
συμπληρώνονται στα κελιά είναι από τις προαποφασισμένες κατηγορίες και όχι διαφορετικά 
μεταξύ καταμετρητών. Επομένως, παρακαλούμε μην εισάγετε ή διαγράφετε σειρές ή στήλες. Στα 
πεδία με μπλε χρώμα δεν εισάγονται δεδομένα καθώς είναι κλειδωμένα και δεδομένα 
εμφανίζονται σε αυτά αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel. Στα περισσότερα πεδία 
υπάρχουν κατηγορίες με επιλογή λίστας (dropdown list), από τις οποίες μπορεί να επιλεγεί μόνο μια 
κατηγορία. Τα δεδομένα συμπληρώνονται στα άσπρα κελιά. Οι πρώτες δύο γραμμές με κίτρινο 
αποτελούν παράδειγμα συμπλήρωσης. 
 
 
7.1.1 Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης Δεδομένων για Τυχαίες Παρατηρήσεις - 50x50km τετράγωνα 

50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls 
 
Στο φύλλο εργασίας "INTRO" συμπληρώνονται τα δεδομένα του τετραγώνου, ημερομηνία, στοιχεία 
του καταμετρητή και σχόλια. 
 
Στο φύλλο εργασίας "50x50" συμπληρώνονται τα παρακάτω δεδομένα: 
 

Πεδίο Επεξήγηση 

Χώρα Ελλάδα (προεπιλεγμένο) 

50x50 τετράγωνο 
Κωδικός του 50x50 χλμ τετραγώνου (π.χ. 34SCJ3). Επιλογή από 
dropdown list η οποία συνδέεται με το φύλλο εργασίας 
"Κάναβος". 

Έτος Χρονολογία από 2013 - 2017 

Επιστημονική ονομασία 
Επιστημονική ονομασία πουλιού από dropdown list η οποία 
συνδέεται με το φύλλο εργασίας "Είδη". 

Κωδικός Euring 

Μοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί στον κωδικό Euring και 
αντιπροσωπεύει, μαζί με την Επιστημονική ονομασία του EBBA2, 
τη βασική μονάδα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κάθε 
χώρας και της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Ομάδας. Εμφανίζεται 
αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν επιλεγεί κάποιο 
είδος.  

Μέγιστος Κωδικός 
Αναπαραγωγής 

Μέγιστος Κωδικός Ένδειξης Αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2 από την 
dropdown list η οποία συνδέεται με το φύλλο εργασίας " 
Ένδειξη_Αναπαραγωγής". Σε αυτό το πεδίο μπαίνει μόνο ο 
Μέγιστος Κωδικός Ένδειξης από όλα τα άτομα του ίδιου είδους 
που παρατηρήθηκαν. 

Μέγιστος Κωδικός Επεξήγηση του Κωδικού Ένδειξης Αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2. 

http://www.euring.org/data_and_codes/index.html
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Αναπαραγωγής Εμφανίζεται αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν 
επιλεγεί κάποιος κωδικός. 

Αφθονία 

Κατηγορία Αφθονίας του ΕΒΒΑ2 από την dropdown list η οποία 
συνδέεται με το φύλλο εργασίας "Αφθονία". Για το κάθε είδος 
συμπληρώνεται είτε το πεδίο "Αφθονία", είτε το πεδίο 
"Αριθμός", όχι και τα δύο. 

Αφθονία 
Επεξήγηση του Κωδικού Αφθονίας ΕΒΒΑ2. Εμφανίζεται 
αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν επιλεγεί 
κάποιος κωδικός. 

Ακριβής Αφθονία 
Αριθμός ατόμων που καταγράφηκε κατά την επίσκεψη. Για το 
κάθε είδος συμπληρώνεται είτε το πεδίο "Αφθονία", είτε το 
πεδίο "Ακριβής Αφθονία", όχι και τα δύο. 

Σχόλια 
Σχόλια σχετικά με το είδος για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Σχόλια 
γενικότερα για το 50x50 χλμ τετράγωνο στο φύλλο εργασίας 
"INTRO". 

Όνομα Καταμετρητή 
Όνομα καταμετρητή με λατινικούς χαρακτήρες, πρώτα το όνομα 
και μετά το επίθετο (π.χ. Yiannis Papadopoulos). 

 
 
7.1.2 Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης Δεδομένων για Τυχαίες Παρατηρήσεις - 10x10km τετράγωνα 

10x10_datasheet_Casual_Records_gr.xls 
 

Στο φύλλο εργασίας "INTRO" συμπληρώνονται τα δεδομένα του τετραγώνου, ημερομηνία, στοιχεία 
του καταμετρητή και σχόλια. 
 
Στο φύλλο εργασίας "10x10" συμπληρώνονται τα παρακάτω δεδομένα: 
 

Πεδίο Επεξήγηση 

Χώρα Ελλάδα (προεπιλεγμένο) 

10x10 τετράγωνο 
Κωδικός του 10x10 χλμ τετραγώνου (π.χ. 48/419). Επιλογή από 
dropdown list η οποία συνδέεται με το φύλλο εργασίας 
"Κάναβος". 

Έτος Χρονολογία από 2013 - 2017 

Επιστημονική ονομασία 
Επιστημονική ονομασία πουλιού από dropdown list η οποία 
συνδέεται με το φύλλο εργασίας "Είδη". 

Κωδικός Euring 

Μοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί στον κωδικό Euring και 
αντιπροσωπεύει, μαζί με την Επιστημονική ονομασία του EBBA2, 
τη βασική μονάδα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κάθε 
χώρας και της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Ομάδας. Εμφανίζεται 
αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν επιλεγεί κάποιο 
είδος.  

Μέγιστος Κωδικός 
Αναπαραγωγής 

Μέγιστος Κωδικός Ένδειξης Αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2 από την 
dropdown list η οποία συνδέεται με το φύλλο εργασίας " 
Ένδειξη_Αναπαραγωγής". Σε αυτό το πεδίο μπαίνει μόνο ο 
Μέγιστος Κωδικός Ένδειξης από όλα τα άτομα του ίδιου είδους 
που παρατηρήθηκαν. 

Μέγιστος Κωδικός 
Αναπαραγωγής 

Επεξήγηση του Κωδικού Ένδειξης Αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2. 
Εμφανίζεται αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν 
επιλεγεί κάποιος κωδικός. 

Αφθονία 
Κατηγορία Αφθονίας του ΕΒΒΑ2 από την dropdown list η οποία 
συνδέεται με το φύλλο εργασίας "Αφθονία". Για το κάθε είδος 

http://www.euring.org/data_and_codes/index.html
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συμπληρώνεται είτε το πεδίο "Αφθονία", είτε το πεδίο 
"Αριθμός", όχι και τα δύο. 

Αφθονία 
Επεξήγηση του Κωδικού Αφθονίας ΕΒΒΑ2. Εμφανίζεται 
αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν επιλεγεί 
κάποιος κωδικός. 

Ακριβής Αφθονία 
Αριθμός ατόμων που καταγράφηκε κατά την επίσκεψη. Για το 
κάθε είδος συμπληρώνεται είτε το πεδίο "Αφθονία", είτε το 
πεδίο "Ακριβής Αφθονία", όχι και τα δύο. 

Σχόλια 
Σχόλια σχετικά με το είδος για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Σχόλια 
γενικότερα για το 10x10 χλμ τετράγωνο στο φύλλο εργασίας 
"INTRO". 

Όνομα Καταμετρητή 
Όνομα καταμετρητή με λατινικούς χαρακτήρες, πρώτα το όνομα 
και μετά το επίθετο (π.χ. Yiannis Papadopoulos). 

 
 
 
7.1.3 Πρωτόκολλο Συμπλήρωσης Δεδομένων Χρονομετρημένων Επισκέψεων 

10x10_datasheet_Timed_effort_gr.xls 
 
Στο φύλλο εργασίας "INTRO" συμπληρώνονται τα δεδομένα του τετραγώνου, ημερομηνία, στοιχεία 
του καταμετρητή και σχόλια. 
 
Στο φύλλο εργασίας "10x10 OR 2x2" συμπληρώνονται τα παρακάτω δεδομένα: 
 

Πεδίο Επεξήγηση 

Χώρα Ελλάδα (προεπιλεγμένο) 

10x10 τετράγωνο * 
Κωδικός του 10x10 χλμ τετραγώνου (π.χ. 48/419). Επιλογή από 
dropdown list η οποία συνδέεται με το φύλλο εργασίας 
"Κάναβος". 

2x2 τετράγωνο * 
Κωδικός του 2x2 χλμ τετραγώνου (π.χ. 48/419). Οι κωδικοί είναι 
7-ψήφιοι (π.χ.  480/4192) και παρέχονται από την Ορνιθολογική.  

Έτος * Χρονολογία από 2013 - 2017 

Πληρότητα καταγραφής (1-5) 
* 

Εκτίμηση του % Πληρότητας της Καταγραφής σε κάθε 
τετράγωνο. Επιλογή από dropdown list η οποία συνδέεται με το 
φύλλο εργασίας "Πληρότητα_Καταγραφής". 

Πληρότητα καταγραφής  
Επεξήγηση του Κωδικού Πληρότητας της Καταγραφής 
τετραγώνου. Εμφανίζεται αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του 
Excel όταν επιλεγεί κάποιος κωδικός. 

Επιστημονική ονομασία * 
Επιστημονική ονομασία πουλιού. Επιλογή από dropdown list η 
οποία συνδέεται με το φύλλο εργασίας "Είδη". 

Κωδικός Euring 

Μοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί στον κωδικό Euring και 
αντιπροσωπεύει, μαζί με την Επιστημονική ονομασία του EBBA2, 
τη βασική μονάδα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κάθε 
χώρας και της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Ομάδας. Εμφανίζεται 
αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν επιλεγεί κάποιο 
είδος.  

Μέγιστος Κωδικός 
Αναπαραγωγής * 

Μέγιστος Κωδικός Ένδειξης Αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2 επιλογή από 
την dropdown list η οποία συνδέεται με το φύλλο εργασίας " 
Ένδειξη_Αναπαραγωγής". Σε αυτό το πεδίο μπαίνει μόνο ο 
Μέγιστος Κωδικός Ένδειξης από όλα τα άτομα του ίδιου είδους 
που παρατηρήθηκαν. 

http://www.euring.org/data_and_codes/index.html
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Μέγιστος Κωδικός 
Αναπαραγωγής 

Επεξήγηση του Κωδικού Ένδειξης Αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2. 
Εμφανίζεται αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν 
επιλεγεί κάποιος κωδικός. 

Αναπαραγωγή από εκτίμηση 
ειδικού 

Επιλογή από την dropdown list από τις κατηγορίες: "Μη-
αναπαραγόμενο", "Ενδεχόμενη", "Πιθανή" και 
"Εξακριβωμένη". Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το πεδίο 
¨Μέγιστος Κωδικός Αναπαραγωγής" 

Καθεστώς αναπαραγωγής 
Επιλογή από την dropdown list από τις κατηγορίες: "Τακτικός" 
και "Περιστασιακός/Τυχαίος" πληθυσμό (βλ. 5.2 για επεξήγηση). 

Τύπος πληθυσμού 
Επιλογή από την dropdown list από τις κατηγορίες: "Φυσικός", 
"Επανεισαγμένος", "Ξενικά" και "Πάρκου" (βλ. 5.2 για 
επεξήγηση). 

Αφθονία * 

Κατηγορία Αφθονίας του ΕΒΒΑ2 από την dropdown list η οποία 
συνδέεται με το φύλλο εργασίας "Αφθονία". Για το κάθε είδος 
συμπληρώνεται είτε το πεδίο "Αφθονία", είτε το πεδίο "Ακριβής 
Αφθονία", όχι και τα δύο. 

Αφθονία 
Επεξήγηση του Κωδικού Αφθονίας ΕΒΒΑ2. Εμφανίζεται 
αυτόματα μέσα από συναρτήσεις του Excel όταν επιλεγεί 
κάποιος κωδικός. 

Ακριβής Αφθονία * 
Αριθμός ατόμων που καταγράφηκε κατά την επίσκεψη. Για το 
κάθε είδος συμπληρώνεται είτε το πεδίο "Αφθονία", είτε το 
πεδίο "Ακριβής Αφθονία", όχι και τα δύο. 

Μέθοδος Υπολογισμού 
Αφθονίας 

Επιλογή από την dropdown list από τις κατηγορίες: "Άμεσες 
καταμετρήσεις", "Εξαγωγή εκτίμησης από στατιστική ανάλυση 
δείγματος μετρήσεων" και "Εκτίμηση ειδικού" 

Σχόλια 
Σχόλια σχετικά με το είδος για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Σχόλια 
γενικότερα για το 50x50 χλμ τετράγωνο στο φύλλο εργασίας 
"INTRO". 

Όνομα Καταμετρητή 
Όνομα καταμετρητή με λατινικούς χαρακτήρες, πρώτα το όνομα 
και μετά το επίθετο (π.χ. Yiannis Papadopoulos). 

* Υποχρεωτικά πεδία 
 

 Τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα αποστέλλονται στο atlas@ornithologiki.gr 

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΒΒΑ2 και το EBBA2 στο Facebook 

 

 

atlas@ornithologiki.gr
http://www.ebba2.info/
https://www.facebook.com/EBBA2.info
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Παράρτημα 
 

Κατάλογος Ειδών του προγράμματος EBBA2 - Επεξηγήσεις 
 
Ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΕΒCC και σε όλα τα Πρωτόκολλα 
Συμπλήρωσης Δεδομένων που υπάρχουν στον ιστότοπο του προγράμματος στην ιστοσελίδα της 
Ορνιθολογικής. 
 
Στήλη A: EBBA2 species code / Κωδικός Είδους ΕΒΒΑ2 - Αυτός ο κωδικός είναι μοναδικός, 
αντιστοιχεί στον κωδικό Euring και αντιπροσωπεύει, μαζί με την Επιστημονική ονομασία του EBBA2, 
τη βασική μονάδα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κάθε χώρας και της Ευρωπαϊκής 
Συντονιστικής Ομάδας. Οι κωδικοί Euring έχουν αναθεωρηθεί (Νοέμβριος 2013) για τα περισσότερα 
είδη και υποείδη, ενώ σε περιπτώσεις πρόσφατα διαχωρισμένων ειδών ή 'μη-ταξινομημένων' 
ακόμη μορφών/υπο-μονάδων τα οποία ακόμη δεν έχουν λάβει κωδικό Euring, ο ΕΒΒΑ2 κωδικός 
αντιστοιχεί σε έναν μη-αναγνωρισμένο ανεπίσημο κωδικό από το 77777 έως 77838. Ο ΕΒΒΑ2 
κωδικός δεν θα αλλάξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ακόμη και εάν αλλάξουν οι κωδικοί 
Euring στο μεταξύ για να διασφαλιστεί η συστηματική και ορθή ανταλλαγή δεδομένων. 
 
Στήλη Β: EBBA2 scientific name / Επιστημονική ονομασία ΕΒΒΑ2 - Αυτή η στήλη περιλαμβάνει είδη, 
υποείδη και άλλες ταξινομικές υπο-μονάδες που ιδανικά θα πρέπει να διαχωρίζονται στο πεδίο και 
για τα οποία να παρέχονται χωριστές αναφορές από κάθε χώρα. Η αναφορά θα πρέπει να γίνεται με 
τη μέγιστη δυνατή ταξινομική λεπτομέρεια (δηλ. προτιμότερο το επίπεδο του υποείδους από το 
επίπεδο του είδους όταν το επιτρέπει η αναγνώριση στο πεδίο). Στην στήλη F παρουσιάζονται οι 
ταξινομικές μονάδες που είναι επιθυμητές. Η Ονοματολογία ακολουθεί γενικά τα ονόματα που 
χρησιμοποιούνται από την Ομάδα Εργασίας σε Θέματα Ταξινομικής της BirdLife International 
(BTWG), αλλά σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικά ονόματα έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτές οι 
περιπτώσεις φαίνονται στην στήλη G (“Remarks”). Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ακόμη διαφωνία 
και αμφισβήτηση μεταξύ διαφόρων ερευνητικών ομάδων για το όνομα του υπο- ή ήμι-είδους, αυτό 
έχει μπει με διπλή παρένθεση “(( ))”. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί το “(et al.)” στο 
τέλος του επιστημονικού ονόματος, το οποίο παραπέμπει στην στήλη G για ειδικές πληροφορίες. Τα 
επιστημονικά ονόματα του EBBA2 δεν θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να 
διασφαλιστεί η συστηματική και ορθή ανταλλαγή δεδομένων. 
 
Στήλη C: Alternative scientific name / Εναλλακτική επιστημονική ονομασία -  Αυτές οι ονομασίες 
είτε δεν έχουν (ακόμη) υιοθετηθεί από την BTWG, ή είναι εναλλακτικές ονομασίες που χρήζουν 
τελικής διευκρίνισης. Οι ονομασίες σε παρένθεση είναι παλιομοδίτικες επιστημονικές ονομασίες, με 
τις οποίες όμως, αρκετοί χρήστες μπορεί να είναι πιο εξοικειωμένοι από αυτές της στήλης C, αλλά οι 
οποίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον. 
 
Στήλη D: English name / Αγγλική κοινή ονομασία - γενικά ακολουθούν την BTWG. 
 
Στήλη Ε: Old/alternative English names / Παλιά/εναλλακτική Αγγλική κοινή ονομασία - που 
χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν (π.χ. από την BirdLife International ή στον πρώτο άτλαντα EBBA1), 
ή που χρησιμοποιούνται ευρέως αλλού. Ονόματα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον είναι 
σε παρένθεση. 
 
Στήλη F: Facultative separate identification of subunits / Επιθυμητός διαχωρισμός ταξινομικών 
μονάδων - αυτή η στήλη περιλαμβάνει τα υποείδη, άλλες ταξινομικές υπομονάδες ή πληθυσμούς 
για τους οποίους επιθυμείται διαχωρισμός στην αναφορά, παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο να 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=506
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/50x50_datasheet_Casual_Records_gr.xls
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79536&sID=372
http://www.euring.org/data_and_codes/index.html
http://www.birdlife.org/datazone/info/taxonomy
http://www.birdlife.org/datazone/info/taxonomy
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επιτευχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, διαχωρισμός των Buteo buteo 
buteo/vulpinus, Limosa limosa limosa/islandica, Calidris alpina alpina/schinzii, Picus viridis 
viridis/sharpei, Parus montanus montanus/salicarius, Luscinia luscinia cyanecula/svecica/namnetum 
κλπ. Κάποια υποείδη μπορεί να μην είναι δυνατόν να διαχωριστούν στο πεδίο, τα οποία 
περιλαμβάνονται στην στήλη F, όπως π.χ. Phalacrocorax carbo carbo/sinensis, Larus michahellis 
michahellis/atlantis, Porphyrio porphyrio poliocephalus/caspius/seistanicus κλπ. 
 
 
Στήλη G: Remarks / Σχόλια - Τμήμα όπου επισημαίνονται κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες είτε η 
BTWG δεν έχει (ακόμη) προσαρμόσει επιστημονικές/ταξινομικές αλλαγές που αναφέρονται 
πρόσφατα σε βιβλιογραφικές πηγές, είτε όπου επί του παρόντος εφαρμόζεται αναθεώρηση από την 
BTWG, είτε άλλες σχετικές πληροφορίες θεωρούνται σημαντικές. Ξενικά είδη που αναπαράγονται 
στην Ευρώπη σημειώνονται εδώ επίσης. 
 
Στήλη H: Order / Τάξη - Αυτή η στήλη παρουσιάζει την Τάξη στην οποία κατατάσσεται προς το 
παρόν από τους περισσότερους φορείς το είδος ή η ταξινομική μονάδα. Σημειώστε ότι ο αριθμός 
των Τάξεων που χρησιμοποιείται εδώ είναι μεγαλύτερος από ότι συνήθως παρατηρείται, καθώς 
κάποιες ταξινομικές μονάδες μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον (π.χ. κυρίως ταυτοποίηση) και η 
ακολουθία των Τάξεων σίγουρα θα αλλάξουν πάλι μέσα από πρόσφατες ταξινομικές συζητήσεις. 
 
Στήλη I: Family / Οικογένεια - Αυτή η στήλη παρουσιάζει την Οικογένεια στην οποία κατατάσσεται 
προς το παρόν το είδος ή η ταξινομική μονάδα. Η σειρά των Στρουθιόμορφων οικογενειών 
ακολουθεί τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις και μπορεί να διαφέρουν σε κάποιες περιπτώσεις από 
αυτή που χρησιμοποιεί η BTWG. 
 


