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EBBA2
European Breeding Bird Atlas

Για να συμμετάσχετε στο ΑΑΠΕ1 πραγματοποιήστε:
Χρονομετρημένες επισκέψεις (Timed-effort Visits) σε ένα 

τετράγωνο 10x10km
 Συστηματικές καταμετρήσεις μέσα στην αναπαραγωγική περίοδο μέχρι τα 

μέσα ή τέλη Ιουνίου (ανάλογα με το που βρίσκεται η περιοχή σας)
 Διαλέγετε δύο (2) 2x2km τετράγωνα σε κάθε 10x10km τετράγωνο
 Καταγράφετε πουλιά για 1,5 ώρα σε κάθε 2x2 km εντός της ίδιας μέρας (1, 5 

ώρα πραγματικού χρόνου αναζήτησης ειδών δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
χρόνος μετακίνησης από τη μια περιοχή καταγραφής στην επόμενη εντός του 2x2 
τετραγώνου)

 Καταγραφές γίνονται κατά τη διάρκεια του πρωινού (6:00 - 10:00) ή του 
απογεύματος (17:00-20:00)

 Με όποια μεθοδολογία επιθυμείτε (σημεία, διαδρομές, κλπ) αρκεί να 
καλύψετε όσα περισσότερα ενδιαιτήματα του 2x2km τετραγώνου



Κωδικός τετραγώνου

Κάθε τετράγωνο έχει τον δικό του μοναδικό κωδικό (π.χ. 
17/435) και η διατήρηση αυτής της κωδικοποίησης είναι 
απαραίτητη για την εύρυθμη συλλογή των δεδομένων. Βρείτε 
τον κωδικό του τετραγώνου σας εδώ.

Είδος

Καταγράφετε όλα τα αναπαραγόμενα είδη πουλιών που 
παρατηρείτε (μόνιμοι κάτοικοι και καλοκαιρινοί επισκέπτες) 
δηλαδή πλήρεις λίστες (ο κατάλογος των ειδών του
προγράμματος EBBA2 - βρίσκεται στο πρωτόκολλο εισαγωγής 
δεδομένων)

Μέγιστος κωδικός 
ένδειξης 
αναπαραγωγής 

Επιλέγετε από 16 κατηγορίες που περιγράφουν εάν η 
αναπαραγωγή του είδους είναι Ενδεχόμενη (Possible), 
Πιθανή (Probable) ή Εξακριβωμένη (Confirmed) σε κάθε 
τετράγωνο. Επεξηγήσεις στο πρωτόκολλο πεδίου, στο 
πρωτόκολλο εισαγωγής δεδομένων και στην επόμενη σελίδα)

Αριθμός & Αφθονία

Καταγραφή του αριθμού των ατόμων που παρατηρήθηκαν 
και επιλογή από 6 κατηγορίες αφθονίας (A έως G) που 
περιγράφουν την εκτίμηση του αριθμού ζευγαριών 
(αναλυτικά στο πρωτόκολλο εισαγωγής δεδομένων και στην 
επόμενη σελίδα)

Τι δεδομένα συλλέγετε:
EBBA2
European Breeding Bird Atlas

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zTyFAFNm9qEw.kkfLerT5cWCU&usp=sharing
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/2x2_datasheet_Timed_effort_gr_2017.xls
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/2x2_datasheet_Timed_effort_gr_2017.xls
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/Field_Form_fin_grk_2017.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/2x2_datasheet_Timed_effort_gr_2017.xls
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/2x2_datasheet_Timed_effort_gr_2017.xls


Κατηγορίες Ένδειξης Αναπαραγωγής και Αφθονίας:

EBBA2
European Breeding Bird Atlas



Επιλογή τετραγώνου
Μπείτε στο Google Maps ΕΔΩ για να δείτε την κάλυψη των τετραγώνων. Στον 
χάρτη παρουσιάζονται τα τετράγωνα με:
• πράσινο - έχουν καλυφθεί πλήρως με χρονομετρημένες επισκέψεις
• πορτοκαλί - έχουν καλυφθεί μερικώς με χρονομετρημένες επισκέψεις
• μπορντό - έχουν ήδη δεσμευτεί ότι θα καλυφθούν από κάποιον άλλο

EBBA2
European Breeding Bird Atlas

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dCJIluQqR4SctMPTulu-obJqHY0&ll=39.083080769924635%2C21.780803281005888&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dCJIluQqR4SctMPTulu-obJqHY0&ll=39.083080769924635%2C21.780803281005888&z=7


Επιλέξτε ένα 
τετράγωνο 
10x10km όπου 
δεν έχουν γίνει 
συστηματικές 
καταγραφές και 
σημειώστε τον 
κωδικό του 
(π.χ. 32/450) 

Συμπληρώστε τον 
κωδικό αυτό στην 
αίτηση 
συμμετοχής ή 
απλά στείλτε μας 
ένα e-mail.

Επιλογή τετραγώνου EBBA2
European Breeding Bird Atlas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDVTmr5KBzBQiFYPijSEl-RKp7epTqkTfKR8lwVx4X1n8Ypg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDVTmr5KBzBQiFYPijSEl-RKp7epTqkTfKR8lwVx4X1n8Ypg/viewform


26/449

264/4492

2x2

10x10

Σας στέλνουμε ένα 
kml αρχείο με όλα 
τα 2x2km του κάθε 
10x10km
τετραγώνου

Επιλέξετε δύο (2) 
2x2km τετράγωνα 
από το 10x10km σας

Πραγματοποιήστε 
καταγραφές σε 
αυτά!

Επιλογή τετραγώνου EBBA2
European Breeding Bird Atlas



EBBA2
European Breeding Bird Atlas

2x2

Σε κάθε 2x2km 
τετράγωνο 
προσπαθήστε να 
επισκεφθείτε όσα 
περισσότερα 
ενδιαιτήματα 
μπορείτε

Επιλογή τετραγώνου EBBA2
European Breeding Bird Atlas



Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε
• την αναλυτική μεθοδολογία
• την περιληπτική μεθοδολογία

Κατεβάστε 
• το πρωτόκολλο πεδίου (εάν επιθυμείτε)
• το πρωτόκολλο για τη συμπλήρωση των δεδομένων

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στα
dportolou@ornithologiki.gr
210-8228704 (εσωτερικό 110)

Αποστείλετε τα δεδομένα σας στο atlas@ornithologiki.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΑΑΠΕ1!

http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/EBBA2 methodology_grk_2015_fin.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/GBBA1_methodology_grk_2020_short.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/GBBA1_methodology_grk_2020_short.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/Field_Form_fin_grk_2017.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/ebba2/2x2_datasheet_Timed_effort_gr_2017.xls
mailto:dportolou@ornithologiki.gr
mailto:dportolou@ornithologiki.gr
mailto:atlas@ornithologiki.gr
http://www.ornithologiki.gr/ebba2


Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στον  
1ο Άτλαντα Αναπαραγόμενων Πουλιών 

της χώρας μας!

Κάθε πουλί ‘μετράει’ – Every bird counts!!
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