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Εισαγωγή 
 

Δεδομένα σχετικά με την κατανομή, την αφθονία και τις πληθυσμιακές τάσεις των ειδών 

πουλιών της Ελλάδας απαιτούνται για την ανάπτυξη ορθών στρατηγικών διατήρησης, την 

αναγνώριση των ειδών που χρήζουν ιδιαίτερη προστασία και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων διαχείρισης που εφαρμόζονται. 

 

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Νυχτόβιων Πουλιών ξεκίνησε το 2019 και συντονίζεται 

από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Σκοπός του προγράμματος είναι η 

παρακολούθηση και καταγραφή των νυχτόβιων πουλιών που αναπαράγονται στην Ελλάδα 

και η εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών τους. Τα υφιστάμενα προγράμματα 

παρακολούθησης (Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κοινών Ειδών και ο Άτλαντας των 

Αναπαραγόμενων Πουλιών) δεν καταγράφουν με ακρίβεια αυτά τα κρυπτικά και συχνά 

σπάνια είδη, που συνήθως παρουσιάζουν κατακερματισμένη κατανομή.  

 

Τα είδη που καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα είναι κυρίως η Τυτώ (Tyto alba), η 

Κουκουβάγια (Athene noctua), ο Γκιώνης (Otus scops), ο Μπούφος (Bubo bubo), ο Αιγωλιός 

(Aegolius funereus), η Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum), ο Νανόμπουφος (Asio 

otus), ο Χουχουριστής (Strix aluco), η Πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus) και το Γιδοβύζι 

(Caprimulgus europaeus).   

 

Το πρόγραμμα είναι απλό και περιληπτικά συνδυάζει τη μέθοδο καταγραφής νυχτόβιων 

ειδών σε μια διαδρομή (transect) μαζί με σημεία καταγραφής (point counts). Η διαδρομή 

καλύπτεται με τη χρήση κάποιου μέσου (ποδηλάτου, αυτοκινήτου, κλπ) εντός ενός 

τετραγώνου 10x10km που επιλέγετε εσείς. 
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Μεθοδολογία παρακολούθησης 
 

Επιλογή περιοχής 
Εφόσον σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, παρακαλούμε ενημερώσετε μας 

μέσω της φόρμας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παρέχουμε τα όρια του 

τετραγώνου 10x10km της επιλογής σας σε μορφή kml (για χρήση με Google Earth). 

Επισκέψεις 
Κάθε χρόνο πραγματοποιείτε 3 επισκέψεις στο επιλεγμένο 10x10km τετράγωνό σας. Οι 

επισκέψεις θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2 εβδομάδες. 

Οι ημερομηνίες των επισκέψεων είναι: 

• 1η Επίσκεψη: 1 Φεβρουαρίου - 15 Μαρτίου 

• 2η Επίσκεψη: 1 Απριλίου - 15 Μαΐου 

• 3η Επίσκεψη: 15 Μαΐου - 15 Ιουνίου 

Μεθοδολογία Καταγραφών 
Οι καταμετρήσεις νυχτόβιων ειδών πραγματοποιούνται σε μια διαδρομή (transect) μήκους 

μέχρι 10km την οποία καθορίζετε εσείς μέσα σε ένα 10x10km τετράγωνο της επιλογής σας. 

Τα 10x10km τετράγωνα θα τα βρείτε στο Dropbox των Εθελοντικών Προγραμμάτων 

Παρακολούθησης στον φάκελο 'Grids'.  
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Στην επιλεγμένη διαδρομή σας καθορίζετε 5 σημεία καταγραφής τα οποία θα παραμείνουν 

τα ίδια για κάθε επίσκεψη και κάθε χρόνο. Σκοπός είναι να καλυφθεί ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του 10x10km τετραγώνου σας. Τα 5 σημεία καταγραφής θα 

πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,5km μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

διπλομέτρηση ατόμων.  

• Κάθε χρόνο θα πρέπει να πραγματοποιούνται καταμετρήσεις με την ίδια σειρά 

(δηλαδή από το 1ο  5ο σημείο καταγραφής). 

• Η καταγραφή στο 1ο σημείο καταγραφής ξεκινά 15 λεπτά μετά το ηλιοβασίλεμα, 

ενώ όλα τα σημεία θα πρέπει να έχουν τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα.  

• Ο μέγιστος χρόνος από την αρχή καταγραφής στο πρώτο σημείο (στο 

ηλιοβασίλεμα) έως το τέλος του χρόνου ακρόασης στο τελευταίο σημείο θα πρέπει 

να είναι περίπου δύο ώρες. 

• Η διαδρομή από το ένα σημείο καταγραφής στο επόμενο θα πρέπει να είναι πολύ 

άνετη, με εύκολη και γρήγορη μετάβαση.  

• Τα σημεία καταγραφής θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα και να 

αποφεύγονται ιδιωτικές εκτάσεις ή μέρη όπου δεν επιτρέπεται η ελεύθερη 

πρόσβαση.  

• Επιπλέον, τα σημεία θα πρέπει να επιλεγούν ώστε να μην υπάρχει θόρυβος που να 

δυσκολεύει τον εντοπισμό των ειδών ακουστικά (δηλαδή μακριά από κύριους 

δρόμους, ποτάμια με πολύ νερό, θέσεις με σκύλους που γαβγίζουν, κλπ). 

• Εάν διαθέτετε συσκευή GPS, παρακαλούμε να καταγράψετε τη διαδρομή που θα 

ακολουθήσετε καθώς και τα 5 σημεία.  

 

Σημεία Καταγραφής 
• Σε κάθε σημείο καταγραφής πραγματοποιείτε καταμέτρηση νυχτόβιων πουλιών για 

10’ σε απόλυτη σιωπή. 

• Σε κάθε σημείο καταγραφής θα πρέπει να καταγράψετε όλα τα διαφορετικά άτομα 

κάθε είδους τα οποία ανιχνεύετε και αναγνωρίζετε ακουστικά ή /και οπτικά.  

• Προσπαθήστε να αποφύγετε την καταγραφή του ίδιου πουλιού δύο ή παραπάνω 

φορές, χρησιμοποιήστε την κρίση σας ώστε να αποφασίσετε ποια άτομα ίσως έχετε 

ήδη καταγράψει νωρίτερα στην ίδια περιοχή. Η υποεκτίμηση του αριθμού των 

ατόμων είναι προτιμότερη από την υπερεκτίμηση.   

• Δεν επιτρέπεται η χρήση ηχογραφημένων καλεσμάτων η οποία θα επηρεάσει την 

ανταπόκριση των νυχτόβιων πουλιών. 
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• Καταγραφές μπορούν επιπλέον να γίνονται επίσης καθώς οδηγείτε αργά μέχρι το 

επόμενο σημείο καταμέτρησης, αλλά τα δεδομένα θα σημειώνονται χωριστά.  

• Οι περισσότερες καταγραφές νυχτόβιων πουλιών θα είναι ακουστικές παρά 

οπτικές. Αν κάποια καταγραφή είναι οπτική, θα πρέπει να το επισημάνετε στο 

πρωτόκολλο καταγραφής. 

Καιρικές Συνθήκες  
Παρακαλείσθε να μην πραγματοποιείτε καταγραφές κατά τη διάρκεια κακών καιρικών 

συνθηκών, δηλαδή κατά τη διάρκεια δυνατής βροχής, χιονόπτωσης ή με δυνατό άνεμο 

καθώς δυσκολεύει την ακρόαση. Οι καιρικές συνθήκες θα πρέπει να καταγράφονται στο 

πρωτόκολλο καταγραφής. 

Υποβολή δεδομένων 
Σας παρακαλούμε να στείλετε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατόν μόλις τελειώσετε 

το πεδίο και πάντως πριν από το τέλος Αυγούστου κάθε έτους. 

Τα δεδομένα στο πεδίο συμπληρώνονται στο Πρωτόκολλο Πεδίου, αλλά για την αποστολή 

τους στην Ορνιθολογική, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε το 

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Εισαγωγής Δεδομένων. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Νυχτόβιων Πουλιών 

και ελπίζουμε να την απολαύσετε! 

 
Για απορίες και περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Δανάη 

Πορτόλου (Υπεύθυνη Τμήματος Διαχείρισης Δεδομένων, dportolou@ornithologiki.gr τηλ.: 

210 8228704 εσωτ. 110). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πρωτόκολλο Πεδίου 
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Παρακάτω επεξηγούνται τα πεδία που υπάρχουν στο πρωτόκολλο του προγράμματος: 

• Παρ.: Όνομα και επίθετο παρατηρητή 

• 10x10km: Κωδικός του 10x10 χλμ τετραγώνου (π.χ. 48/419) 

• Σημείο: Σημείο καταγραφής (π.χ. P01, P02, P03, κλπ) 

• Επίσκεψη: Αριθμός επίσκεψης, δηλαδή 1η, 2η ή 3η επίσκεψη 

• Ημερομ.: Ημερομηνία με τη μορφή DD/MM/YYY 

• ΩΕ: Ώρα έναρξης απογραφής 

• ΩΛ: Ώρα λήξης απογραφής 

• ΔΑ: Διάρκεια απογραφής σε λεπτά 

• Καιρικές Συνθήκες 

Βροχ.: Βροχή 
1. Όχι 
2. Ψιλόβροχο 
3. Δυνατή Βροχή 

Νεφ.: Νεφοκάλυψη 
1. 0-33% 
2. 33-66% 
3. 66-100% 

Ορατ.: Ορατότητα 
1. Καλή  
2. Μέτρια 
3. Κακή 

Αέρα 
1. Χωρίς αέρα 
2. Ελαφρύ αεράκι / 1-2 Β (αύρα) 
3. Δυνατός αέρας / 3-5 Β 

Θερμοκρασία 
1. <0C 
2. 0-10C 
3. 10-20C 
4. 20-30C 
5. >30C 

Ομίχλη 
Ναι 
Όχι 
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• Φάση Σελήνης 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Νέα Σελήνη ή Νουμηνία (new moon) όπου το φεγγάρι δεν φαίνεται καθόλου 

2. Αύξων Μηνίσκος (waxing crescent) όπου το φεγγάρι αρχίζει να φαίνεται και να 

μεγαλώνει σε μέγεθος 

3. Πρώτο τέταρτο (first quarter) 

4. Αύξων Αμφίκυρτος (waxing gibbous) 

5. Πανσέληνος (Full moon) όπου ο ήλιος η γη και η σελήνη βρίσκονται σε ευθεία 

με τη σειρά που αναφέρονται 

6. Φθίνων Αμφίκυρτος (waning gibbous) όπου η σελήνη αρχίζει να ελαττώνεται 

7. Τελευταίο τέταρτο (last quarter) 

8. Φθίνων Μηνίσκος (waning crescent) όπου μικραίνει πάλι 

 

• Είδος: δίνεται το κοινό όνομα και η επιστημονική ονομασία των νυχτόβιων ειδών 

που αναπαράγονται στην Ελλάδα και τα οποία στοχεύει το παρόν πρόγραμμα. 

Υπάρχουν κενές γραμμές για περαιτέρω είδη. 

• Μέγιστη Ένδειξη Αναπαραγωγής: σημειώνεται ο Μέγιστος Κωδικός Ένδειξης 

Αναπαραγωγής από όλα τα άτομα του ίδιου είδους που παρατηρήθηκαν στο 

συγκεκριμένο σημείο. 

Κωδικός Κωδικός Ένδειξης Αναπαραγωγής ΕΒΒΑ2 
0 Μη-αναπαραγόμενο 

1 Παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 
2 Αρσενικό(ά) που καλεί 
3 Παρατηρήθηκε ζευγάρι 

4 Πιθανή μόνιμη επικράτεια 

5 Ερωτικές επιδείξεις 
6 Επίσκεψη πιθανής θέσης φωλιάς 
7 Εκνευρισμός  ή φωνές ανησυχίας ενήλικων 
8 Σύλληψη ενήλικου με ζώνη επώασης 
9 Κατασκευή φωλιάς 

10 Συμπεριφορά περισπασμού ή ψευδο-τραυματισμού 

11 Ανεύρεση χρησιμοποιημένης φωλιάς ή υπολειμμάτων  αυγών 
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12 Πτερωμένοι νεοσσοί 

13 Ενήλικα πηγαινο-έρχονται από ενεργή φωλιά 

14 Ενήλικο που μεταφέρει τροφή 
15 Φωλιά με αυγά 
16 Φωλιά με νεοσσούς 

 

Σχόλια: επισημαίνονται λεπτομέρειες όπως:  

• εάν η παρατήρηση είναι οπτική 

• εάν παρατηρούνται ή ακούγονται νεοσσοί 

• κάποια απειλή ή όχληση 

• κλπ. 
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