
Συμπεράσματα 
Παρόλο που η κάλυψη των 50x50km είναι ικανοποιητική στην ηπειρωτική χώρα, είναι 

ακόμη χαμηλή στα νησιά. Καθώς υπολείπεται μονάχα μια ακόμη αναπαραγωγική 

περίοδο για την ολοκλήρωση του EBBA2 και μόνο τρεις για το ΑΑΕΠ1, η συνεισφορά 

Ελλήνων και ξένων εθελοντών ορνιθοπαρατηρητών θα είναι αποφασιστική ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυμητή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο. 

 

Αποτελέσματα 
Από την ανάλυση δεδομένων συστηματικών καταγραφών (2013-16) προκύπτουν 

κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής, πάνω από 120 εθελοντές 

ορνιθοπαρατηρητές έχουν συνεισφέρει δεδομένα στο ΑΑΕΠ1, η πλειοψηφία των 

οποίων συμμετέχουν μέσω του προγράμματος Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών. 

Συνολικά έχουν συλλεγεί καταγραφές για 226 2x2km, 60% των οποίων μέσα από 

χρονομετρημένες επισκέψεις του ΑΑΕΠ1. Πάνω από 7.700 παρατηρήσεις έχουν 

υποβληθεί για 223 είδη.  
  

Παρόλο που η κάλυψη στο επίπεδο των 10x10km είναι χαμηλή ακόμη, πάνω από το 

40% των 50x50km είναι μερικώς ή πλήρως καλυμμένα (Εικόνα 1). Παρόλα αυτά, πάνω 

από το 60% των υπολειπόμενων 50x50km βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές. 

Νησιωτικά τετράγωνα που έχουν καλυφθεί ικανοποιητικά βρίσκονται στις βόρειες και 

ανατολικές Κυκλάδες, στην Λέσβο, Χίο και Σκύρο, καθώς και την Κέρκυρα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι προκαταρκτικοί χάρτες αφθονίας που προκύπτουν δείχνουν πιθανές μεταβολές 

στην κατανομή αρκετών ειδών. Ενδεικτικά, ο πληθυσμός του Μαυροσκούφη (Sylvia 

atricapilla) ο οποίος ενδεχομένως παρουσιάζει αύξηση στην Ελλάδα επιδεικνύει νότια 

μετατόπιση συγκριτικά με το EBBA1, κάτι που θα διευκρινιστεί όταν γίνουν διαθέσιμα 

περισσότερα δεδομένα (Εικόνα 2). Αντιθέτως, αρκετά αγροτικά είδη, όπως ο 

Αμπελουργός (Emberiza melanocephala; Εικόνα 3), ο Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe 

oenanthe) και η Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra), μοιάζουν να φθίνουν από τις 

άλλοτε τυπικές περιοχές τους, μια τάση που υποστηρίζουν και τα ελληνικά δεδομένα 

της έκδοσης Birds in Europe 3, καθώς και οι πληθυσμιακές τάσεις που προκύπτουν από 

το πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών. 

 
 
 

Εισαγωγή 

Από το 2014, η European Bird Census Council (EBCC) μαζί με τους εταίρους της 

στην Ευρώπη συντονίζει το πρόγραμμα European Breeding Bird Atlas 2 

(EBBA2). Σκοπός του EBBA2 είναι η αναθεώρηση του πρώτου Ευρωπαϊκού 

Άτλαντα, τα δεδομένα του οποίου είναι πλέον 30 ετών. Η Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο EBBA2 μέσα από τη διεξαγωγή του 1ου 

Άτλαντα των Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΠΕ1), η πρώτη 

προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η κατανομή των αναπαραγόμενων πουλιών σε 

εθνικό επίπεδο! Επιπλέον, το πρόγραμμα ΑΑΠΕ1 αποτελεί μια ιδανική 

ευκαιρία για την αύξηση της συμμετοχής εθελοντών στην παρακολούθηση των 

πουλιών και την υποστήριξη συνεργασιών και δράσεων εκπαίδευσης για την 

διατήρηση των πουλιών στην Ελλάδα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία 
Η Ορνιθολογική έχει προσαρμόσει τις βασικές κατευθύνσεις και μεθόδους 

καταγραφών πεδίου που προτάθηκαν από την οργανωτική επιτροπή του EBBA2 στις 

εθνικές ανάγκες. Έτσι, το ΑΑΠΕ1 θα συμπεριλάβει δεδομένα από πολλαπλές πηγές:  

1) προγράμματα παρακολούθησης που εφαρμόζουν συστηματικές μεθόδους (όπως 

το πρόγραμμα Παρακολούθησης των Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας, την 

παρακολούθηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBA) και 

χρονομετρημένες επισκέψεις ειδικά διαμορφωμένες για το ΑΑΕΠ1),  

2) εθνικές απογραφές αποικιακών ή/και σπάνιων ειδών (π.χ. θαλασσοπούλια, 

Μαυροπετρίτη, Κιρκινέζι, πελεκάνους, ερωδιούς κλπ)  

3) μη-τυποποιημένες τυχαίες καταγραφές που υποβάλλονται μέσω διαδικτυακών 

πλατφόρμων.  

Τα δεδομένα συλλέγονται σε τετράγωνα 10x10km και 2x2km του εθνικού κανάβου 

ΕΓΣΑ87 (συνολικά 2,068 και 37,408 αντίστοιχα) και στη συνέχεια θα αντιστοιχηθούν 

στα τετράγωνα 50x50km του Ευρωπαϊκού κανάβου UTM που χρησιμοποιείται από το 

πρόγραμμα EBBA2 (155 χερσαία 50x50km). Για να θεωρηθεί ‘καλυμμένο’ ένα 

10x10km θα πρέπει να συλλεγούν δεδομένα για τουλάχιστον δύο 2x2km εντός αυτού. 

Ομοίως, κάθε 50x50km θεωρείται ‘καλυμμένο’ εφόσον διατεθούν τυποποιημένα 

δεδομένα από τουλάχιστον δύο 10x10km εντός αυτού. Για το ΑΑΕΠ1 μπορούν 

συμπεριληφθούν καταγραφές από τις αρχές Απριλίου έως και το τέλος Ιουνίου κάθε 

έτους για την περίοδο 2010-20. Καθώς η προσπάθεια του EBBA2 ολοκληρώνεται το 

2017, δεδομένα στο επίπεδο των 50x50km θα μπορούν να διατεθούν μόνο για την 

περίοδο 2010-17. 

 
 
 
 
 

Πορτόλου Δ1, Τσιόπελας Ν1, Herrando S2 

Προώθηση και Atlas Camps  

Το υψηλό ποσοστό των νησιωτικών τετραγώνων καθιστά την κάλυψή τους πολύπλοκη 

και δαπανηρή. Επομένως, η προώθηση του ΑΑΕΠ1 και η εξεύρεση πόρων είναι 

αποφασιστική για να επιτευχθεί ικανοποιητική συμμετοχή. Για τον σκοπό αυτό, την 

άνοιξη του 2016 οργανώθηκαν δύο εξορμήσεις πεδίου, γνωστές ως Atlas Camps, στον 

Ταΰγετο και την Καστοριά σε συνεργασία με την Catalan Ornithological Institute (ICO). 

Στα Atlas Camps συμμετείχαν πάνω από 30 έλληνες ορνιθοπαρατηρητές, με 

επικεφαλής τέσσερις ορνιθολόγους της ICO. Η συνεργασία Καταλανών και Ελλήνων 

εθελοντών αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχής, παρέχοντας άμεση εκπαίδευση στις 

μεθόδους καταγραφών πεδίου καθώς και στην αναγνώριση ειδών, ενώ συγχρόνως 

ενίσχυσε την εμπλοκή και τον ενθουσιασμό των τοπικών ομάδων και ανέδειξε πόσο 

απλό και διασκεδαστικό είναι να ‘κάνει κανείς άτλαντα’! 

1Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία / BirdLife Greece 
2Catalan Ornithological Institute, Natural History Museum of Barcelona 

dportolou@ornithologiki.gr 

ΠΡΩΤΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Εικόνα 1: Η τρέχουσα κάλυψη τετραγώνων που προκύπτει  από 
δεδομένα που προέρχονται από συστηματική παρακολούθηση. 

Εικόνα 3: Προκαταρκτικός χάρτης κατανομής 
για τον Αμπελουργό 

Εικόνα 2:  Προκαταρκτικός χάρτης κατανομής για τον Μαυροσκούφη 

Επικοινωνήστε μαζί μας!!  
atlas@ornithologiki.gr 

http://www.ornithologiki.gr/en/ebba2 
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