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European Breeding Bird Atlas 2

1ος Ελληνικός Άτλαντας

Καταμετρητής
Άλλοι καταμετρητές

Κοντινότερος οικισμός

Ώρα Αρχή (ωω:λλ)

/

Επιλέξτε ένα 10x10km ή 2x2km τετράγωνο από τα αρχεία kml files που θα βρείτε στο 

www.ornithologiki.gr/gr/ebba2. Τα 10x10km τετράγωνα έχουν 5-ψήφιο κωδικό (π.χ. 48/419), ενώ 

τα 2x2km τετράγωνα έχουν 7-ψήφιο κωδικό (π.χ. 480/4192).

Τετράγωνο

και αποστείλτε τα στο Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων στο atlas@ornithologiki.gr

ή ταχυδρομικά στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Θεμιστοκλέους 80, Αθήνα, 10681

τηλ./φαξ: (+30) 210 8228704 (εσωτ. 110)

Αριθμός

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ

Κατεβάστε και εκτυπώστε τη μεθοδολογία και άλλα πρωτόκολλα στο www.ornithologiki.gr/gr/ebba2

Για να υποβάλλετε τα δεδομένα σας, συμπληρώστε το αρχείο excel που θα βρείτε στο www.ornithologiki.gr/gr/ebba2

/     /

Είδος

Αναπαραγόμενων Πουλιών

Ώρα Τέλος (ωω:λλ)

Αφθονία

Σημειώσεις για την επίσκεψη:

Σχόλια

Συνολικός χρόνος (mm)
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Ζευγάρι παρατηρήθηκε  σε κατάλληλο για φώλιασμα βιότοπο κατά την αναπαραγωγική περίοδο

Κωδικός κατηγορίας ένδειξης αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2

Πιθανή μόνιμη επικράτεια μετά από καταγραφή επικρατειακής συμπεριφοράς (τραγούδι, κλπ) σε δύο τουλάχιστον 

διαφορετικές ημέρες, που απέχουν μεταξύ τους μια εβδομάδα ή περισσότερο, στην ίδια τοποθεσία
G: > 100,000

E: 10,000-99,999

D: 1,000-9,999

C: 100-999

B: 10-99

A: 1-9

Κωδικός 

Αφθονίας 

(ζευγάρια)

0. Μη αναπαραγόμενο
Μη-αναπαραγόμενο (το είδος παρατηρείται αλλά είναι ακόμη σε μετανάστευση ή είναι καλοκαιρινός επισκέπτης που δεν 

αναπαράγεται)

A. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή (Possible breeding)

Παρατηρήθηκε κατά την αναπαραγωγική περίοδο σε κατάλληλο βιότοπο για φώλιασμα

Παρατηρήθηκε(αν) ή ακούστηκε(αν) αρσενικό(ά) άτομο(α) κατά την αναπαραγωγική περίοδο

B. Πιθανή αναπαραγωγή (Probable breeding)

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)

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

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

Φωλιά με αυγά

Οπτική ή ακουστική παρατήρηση φωλιάς με νεοσσούς

C. Εξακριβωμένη αναπαραγωγή (Confirmed breeding)

Ερωτικές επιδείξεις

Επίσκεψη του πουλιού σε πιθανή θέση φωλιάς

Εκνευρισμός ή φωνές ανησυχίας ενήλικων πουλιών που υποδεικνύουν ύπαρξη φωλιάς

Σύλληψη ενήλικου πουλιού με ζώνη επώασης (brood patch)

Κατασκευή φωλιάς ή σκάψιμο τρύπας για φωλιά

Συμπεριφορά περισπασμού ή ψευδο-τραυματισμού

Ανεύρεση χρησιμοποιημένης φωλιάς ή υπολειμμάτων από κελύφη αυγών, προερχόμενα από την περίοδο καταγραφής

EBBA2 - GBBA1
Είδος Αριθμός Αφθονία Σχόλια
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