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Το πρόγραμμα - Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ολοένα και αυξανόμενο 
ενδιαφέρον των κατοίκων των μεγάλων πόλεων για τους πράσινους 
χώρους. Αρχίζει να γίνεται συνείδηση σε όλους μας ότι  οι χώροι 
αυτοί συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της 
ζωής μας και ταυτόχρονα αποτελούν καταφύγιο για την άγρια ζωή 
μέσα στις πόλεις.    
    
Με σκοπό να στρέψουμε όλοι για λίγα λεπτά την προσοχή μας στη 
φύση που μας περιβάλλει, η ΑΝΙΜΑ και η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία προσκάλεσαν τους κατοίκους της Αττικής να παρατηρήσουν, 
να ακούσουν και να καταγράψουν την παρουσία των κοτσυφιών στις 
γειτονιές τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταγραφής 
Κοτσυφιών στην Αθήνα. 
  
Το Κοτσύφι είναι ένα από τα πλέον κοινά και αναγνωρίσιμα είδη, που 
έχει προσαρμοστεί αρκετά καλά στο αστικό περιβάλλον. Θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως είδος «εμβληματικό» της επιβίωσης 
της φύσης στον αστικό χώρο. Η παρουσία των κοτσυφιών στην πόλη 
αποτελεί δείκτη ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.   
  
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πιλοτικά για πρώτη φορά τον Μάιο και 
τον Ιούνιο 2010. Στους δύο αυτούς μήνες έγιναν 395 καταγραφές 
και παρατηρήθηκαν συνολικά 2100 κοτσύφια. Οι περισσότερες 
καταγραφές έγιναν στο δήμο της Αθήνας, ενώ στοιχεία στάλθηκαν 
και από άλλους 58 δήμους της Αττικής. Στην πλειοψηφία τους οι 
καταγραφές έγιναν σε κήπους, αναδεικνύοντας την αξία των κήπων 
μέσα στον αστικό ιστό, τόσο για την άγρια πανίδα, όσο και για την 
επαφή των κατοίκων με αυτήν. Στο δήμο της Αθήνας, όπου οι κήποι 
είναι σπάνιοι, τα περισσότερα κοτσύφια παρατηρήθηκαν σε άλση και 
πάρκα, καθώς και σε δρόμους και κτήρια.  
 
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε και 
ελπίζουμε και του χρόνου να σας έχουμε και πάλι κοντά μας! 
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Ο στόχος του Προγράμματος 
 
Να παρακινηθούν οι πολίτες της Αττικής (Αθήνα και προάστια), 
ενήλικες και παιδιά, να στρέψουν για λίγα λεπτά την προσοχή τους 
στη φύση που περιβάλλει το χώρο κατοικίας, εργασίας και 
περιδιάβασης στην καθημερινότητά τους, για να παρατηρήσουν, να 
ακούσουν και να καταγράψουν την παρουσία των κοτσυφιών.  
 
Οι καταγραφές αυτές έγιναν μέσα στο Μάιο και Ιούνιο, περίοδο 
αναπαραγωγής των κοτσυφιών και θα επιτρέψουν για πρώτη φορά 
τη μαζική συγκέντρωση πληροφοριών για τα πουλιά του αστικού 
χώρου. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε την κατανομή και 
τις πυκνότητες του είδους στις διάφορες συνοικίες της Αθήνας, και 
να κατανοήσουμε τις παραμέτρους που επηρεάζουν την παρουσία 
αυτού του όμορφου, εμφανούς και ανθρωπόφιλου πουλιού, το 
κελάηδισμα και η παρουσία του οποίου ομορφαίνουν τη ζωή μας στο 
αφιλόξενο περιβάλλον ενός αστικού κέντρου.  
 
Ο στόχος μας επομένως είναι διττός, αφού επιδιώκουμε με την 
εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων της πόλης μας, 
αφενός να μαζέψουμε επιστημονική πληροφορία για ένα σημαντικό 
είδος πουλιού του αστικού χώρου, αφετέρου να βοηθήσουμε τους 
συμπολίτες μας να συνειδητοποιήσουν την ομορφιά και αξία της 
φύσης που αγωνίζεται να επιβιώσει γύρω μας, καθώς και τη 
συνεισφορά μικρών και ταπεινών στοιχείων της, όπως η παρουσία 
των κοτσυφιών, αλλά και των μικρών βιοτόπων που τα φιλοξενούν 
(κήποι, μπαλκόνια, δενδροστοιχίες και άλση), στη γενικότερη 
ποιότητα της ζωής μας.  
 
Η συνειδητοποίηση αυτή μπορεί να βοηθήσει όλους μας να δούμε πιο 
αισιόδοξα το μέλλον και να σκεφτούμε τρόπους να βοηθήσουμε τον 
εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας να ζήσουν μέσα σε ένα 
καλύτερο αστικό περιβάλλον, όπου οι μικρές οάσεις και αναλαμπές 
της φύσης που απομένουν γύρω μας, θα καταγραφούν, θα 
διαφυλαχτούν και θα εμπλουτιστούν για να κάνουν την 
καθημερινότητά μας καλύτερη και οπωσδήποτε ομορφότερη.  
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Προγράμματα επιστήμης των πολιτών (Citizen 
Science) 
 
Οι παρατηρήσεις των πολιτών, οι οποίοι δε χρειάζεται κατ’ ανάγκη να 
είναι επιστήμονες, έχουν αποδειχθεί πάρα πολλές φορές παραπάνω 
από πολύτιμες. Όσο καλοί επιστήμονες και να υπάρχουν τίποτα δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει τα χιλιάδες ζευγάρια μάτια που 
παρατηρούν τη φύση και τις αλλαγές της. Εκμεταλλευόμενες αυτή 
την αριθμητική υπεροχή εδώ και δεκαετίες οργανώσεις στις χώρες 
της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής υλοποιούν προγράμματα 
καταγραφής πουλιών, με την εμπλοκή δεκάδων ή και εκατοντάδων 
χιλιάδων παρατηρητών. Αφιερώνουν 1-2 ημέρες το χρόνο για να 
συγκεντρώσουν πολύτιμα για την μελέτη και προστασία των πουλιών 
δεδομένα, η μαζική κλίμακα των οποίων είναι τέτοια που επιτρέπει, 
με κατάλληλο σχεδιασμό να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα 
αξιοπιστίας που αναγκαστικά δημιουργεί η συμμετοχή εθελοντών 
παρατηρητών. Το πρόγραμμα καταγραφής των Κοινών Ειδών 
Πουλιών στην Ευρώπη, είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, 
που έχει προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την κατάσταση των 
πουλιών, σε βαθμό που να έχει πια ενταχθεί στον κατάλογο των 
επίσημων δεικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  
 
Για ποιο λόγο τα μαζικά αυτά επιστημονικά προγράμματα, που έχει 
επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως «επιστήμη των πολιτών» 
(citizen’s science) έχουν επικεντρωθεί στα πουλιά; Απλά γιατί τα 
πουλιά θεωρούνται «χαρισματικά», είναι οργανισμοί που μπορούν 
εύκολα να προσεγγιστούν και οι διαφορετικές μορφές και φωνές 
τους ελκύουν τους ανθρώπους. Αυτός είναι και ο λόγος που τόσοι 
άνθρωποι, αφιερώνουν λίγες ώρες ή ημέρες το χρόνο για να κάνουν 
κάτι που θα τους ευχαριστήσει και παράλληλα θα τους δώσει την 
ευκαιρία να βοηθήσουν με τον τρόπο τους στην απάντηση 
ερωτημάτων για τον κόσμο. Όσο μικρό και αν είναι το λιθαράκι που 
βάζουν με τη δουλειά τους, ξέρουν ότι θα αξιοποιηθεί για το καλό 
των πουλιών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.  
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Παράδειγμα Προγράμματος Επιστήμης 
των Πολιτών 

Big Garden Birdwatch  

Το πρόγραμμα είναι απλό, έξυπνο και ελκυστικό – 
όπως και τόσα άλλα προγράμματα της RSPB 
(Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρεία). Ζητάμε από το 
κοινό να περάσει μια ώρα παρατηρώντας τα πουλιά 
στον κήπο του και να μετρήσει τον μέγιστο αριθμό 
πουλιών ενός είδους που βλέπει ταυτόχρονα. Τα 
τελευταία 30 χρόνια, οι μέθοδοι καταμέτρησης 
παρέμειναν ουσιαστικά οι ίδιες. Έτσι τα στοιχεία είναι 
άμεσα συγκρίσιμα. Οι άνθρωποι δε χρειάζεται να είναι 
ειδικοί ή να πάνε κάπου για να συμμετάσχουν. Η 
καταμέτρηση μπορεί να γίνει ενώ κάθονται 
αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα με εποπτική θέα σε ένα 
κήπο, με ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι! Φέτος το Big 
Garden Birdwatch έγινε κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου 24 – 25 Ιανουαρίου 2009. Τις μέρες 
πριν, διανεμήθηκαν φόρμες, ως ένθετο στις κύριες 
εφημερίδες, ενώ η εκδήλωση διαφημίστηκε μέσα από 
την τηλεόραση και τον τύπο. Ως αποτέλεσμα, 500.000 
άνθρωποι αφιέρωσαν μια ώρα αυτού του 
Σαββατοκύριακου του Γενάρη στα πουλιά. Το 
πρόγραμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη 
καταμέτρηση πουλιών στον κόσμο και παρέχει στην 
RSPB μια εικόνα για τα πουλιά που διαχειμάζουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. […] 

Αυτό το πρόγραμμα δίνει επίσης στην RSPB πολλά 
στοιχεία για τα πουλιά. 30 χρόνια καταγραφών και 
εκατομμύρια δεδομένων μας επιτρέπουν να 
σχεδιάσουμε τάσεις για τους αριθμούς των πουλιών, 
που είναι κοινά στους κήπους το χειμώνα. Αυτό 
βοήθησε την RSPB να θέσει προτεραιότητες στη 
δουλειά της. Επίσης, προέτρεψε την RSPB να 
ξεκινήσει ερευνητικά προγράμματα για να κατανοήσει 
κάποιες από τις αιτίες που οδηγούν στις 
παρατηρούμενες μειώσεις. 
 
(Jose Pedro Tavares, «Big Garden Birdwatch, Η 
μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της RSPB», Οιωνός: 36, 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) 
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Το κοτσύφι 
 
Το κοτσύφι είναι ένα ανθρωπόφιλο είδος ευρείας εξάπλωσης, το 
οποίο έχει καταφέρει να προσαρμοστεί αρκετά καλά στο αστικό 
περιβάλλον, σε ποικιλία συνθηκών και βιοτόπων, σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως είδος «εμβληματικό» 
της επιβίωσης εναπομείναντων μονάδων βλάστησης μέσα στον 
αστικό χώρο. Με βάση σύγχρονες επιστημονικές έρευνες που έχουν 
γίνει στην Ευρώπη, έχει τεκμηριωθεί ότι η παρουσία των κοτσυφιών 
στις πόλεις συνδέεται με πλεονεκτήματα που προσφέρει το αστικό 
περιβάλλον για την επιβίωση του είδους (υψηλότερες θερμοκρασίες 
τον χειμώνα, περισσότερες ώρες διαθέσιμες για διατροφή λόγω του 
τεχνητού φωτισμού, περισσότερη τροφή, μειωμένη θήρευση σε 
κάποιες περιπτώσεις), που αντισταθμίζουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 
μειονεκτήματα που δημιουργεί η διαβίωση σε ένα υποβαθμισμένο και 
κατακερματισμένο βιότοπο. Θεωρείται λοιπόν, ότι η παρουσία των 
κοτσυφιών στην πόλη αποτελεί δείκτη της διατήρησης φυσικών 
χαρακτηριστικών μέσα στους μικρούς αστικούς βιοτόπους. Όσο 
περισσότερα κοτσύφια καταγράφονται σε μια συνοικία ή σε έναν 
δρόμο, τόσο περισσότερα στοιχεία φυσικών βιοτόπων απαντώνται 
εκεί.  
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Παράλληλα, το κοτσύφι λόγω οικολογίας, εμφάνισης και 
κελαηδίσματος είναι ένα είδος γνωστό και αγαπητό σε σχεδόν όλο 
τον κόσμο. Επομένως, η καταγραφή του είναι εύκολη και μπορεί να 
γίνεται μαζικά. Η παρουσία του, κυρίως η φωνή του στο τέλος της 
άνοιξης που τα παράθυρά μας μένουν ανοιχτά χάρις στον καλό 
καιρό, μας κάνει συντροφιά τα πρωινά και τις νύχτες, κάνοντας τη 
ζωή μας ομορφότερη.  
 
Πρόκειται για ιδανικό είδος στην προσπάθεια μας να παρακινήσουμε 
τους συμπολίτες να ασχοληθούν με τη φύση που τους περιβάλλει και 
να συνειδητοποιήσουν την ομορφιά και την αξία της.  

Πριν από 200 χρόνια το κοτσύφι ήταν ένα απομονωμένο και δειλό 
δασόβιο πουλί. Από τις αρχές του 19ου αιώνα όμως, το είδος άρχισε 
να εξαπλώνεται και εκτός των δασών της Ευρώπης και να αποικεί 
νέα ενδιαιτήματα, ανάμεσα στα οποία τα ενδιαιτήματα των πόλεων, 
με αποτέλεσμα να σχηματιστούν σημαντικοί πληθυσμοί αστών 
κοτσυφιών, που εξακολουθούν να αυξάνονται. Το αστικό περιβάλλον 
οδήγησε στην διαφοροποίηση των πουλιών: τα πουλιά των πόλεων 
έχουν μεγαλύτερες αναπαραγωγικές πυκνότητες, μια διευρυμένη 
αναπαραγωγική περίοδο, είναι δραστήρια για περισσότερες ώρες της 
ημέρας, τείνουν να ζουν περισσότερο, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συχνότητα αλμπινισμού και είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τους 
ανθρώπους από ότι τα δασόβια κοτσύφια.  

Το κοτσύφι προτιμά περιοχές με θάμνους και δέντρα και 
παρακείμενες ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση. Απαντάται 
συχνά στα πάρκα των πόλεων, καθώς και στα παρακείμενα κτίρια και 
δρόμους.  
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Καταγραφές 2010 
 

Η πρώτη πιλοτική καταγραφή κοτσυφιών στην Αθήνα και τα 
προάστια πραγματοποιήθηκε από εθελοντές κατά τους μήνες Μάιο 
και Ιούνιο του 2010. Απευθυνόταν σε όποιον κάτοικο της Αθήνας ή 
των προαστίων ενδιαφερόταν να καταγράψει τα κοτσύφια της 
γειτονιάς του και να συμπληρώσει τη φόρμα καταγραφών στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος.  

Από τους καταγραφείς ζητήθηκε να καταγράψουν τα κοτσύφια της 
γειτονιάς τους, διαχωρίζοντάς τα σε αρσενικά – θηλυκά και νεαρά. 
Ζητήθηκε επίσης να αναφερθεί η διεύθυνση στην οποία έγινε η 
παρατήρηση, καθώς επίσης και ο βιότοπος στον οποίο 
παρατηρήθηκαν (κήπος, άλσος, κτήριο, δρόμος, κλπ). Οι 
καταγραφές αποστέλλονταν από την ιστοσελίδα και καταχωρήθηκαν 
σε μια βάση δεδομένων. 

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε έγινε εκτενής 
παρουσίαση του είδους και δόθηκαν στοιχεία για την αναγνώρισή 
του. 

 

 

 

©
 Μ

. Τ
ζά
λη
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Αποτελέσματα 
 

Συνολικά στην Αθήνα και τα προάστια πραγματοποιήθηκαν 395 
καταγραφές σε συνολικά 59 δήμους. Παρατηρήθηκαν 2100 
κοτσύφια, από τα οποία 785 αρσενικά, 625 θηλυκά, 475 νεαρά και 
215 κοτσύφια άγνωστου φύλου και ηλικίας.  

Πέρα όμως από τον αριθμό των κοτσυφιών το μεγαλύτερο ποσοστό 
των καταγραφέων έστειλε την προσωπική του ιστορία για τα 
κοτσύφια της γειτονιάς του. Ορισμένες από τις παρατηρήσεις που 
στάλθηκαν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος, 
μαζί με κάποιες ιστορίες τους.  

 

Καταγραφές και φύλο 
 

- Αρσενικά, θηλυκά και νεαρά 

Τα αρσενικά κοτσύφια συνήθως κελαηδούν σε κορυφές δέντρων, σε 
κτίρια και άλλα εμφανή σημεία, με αποτέλεσμα η παρατήρησή τους 
να είναι ευκολότερη και ο αριθμός των πουλιών που παρατηρήθηκαν 
μεγαλύτερος. Συνήθως, η καταγραφή αυτή ήταν μεμονωμένη, χωρίς 
να υπάρχει καταγραφή κάποιου θηλυκού ή νεαρών. Τα θηλυκά ήταν 
λιγότερα σε αριθμό, μιας και είναι πιο διακριτικά και δεν 
παρατηρούνται συνήθως σε εμφανή σημεία, όπως τα αρσενικά. 
Τέλος, η καταγραφή των νεαρών συνδυάστηκε στις περισσότερες 
περιπτώσεις με ταυτόχρονη καταγραφή φωλιάς.  

- Φωλιές 

Οι φωλιές που παρατηρήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις, και 
αναφέρθηκαν στις παρατηρήσεις, ήταν σε κήπους, καθώς και σε 
δέντρα στους δρόμους, κοντά στα παράθυρα/πόρτες εισόδου των 
σπιτιών των καταγραφέων.  

Καταγραφείς οι οποίοι έχουν κήπο σε αρκετές περιπτώσεις γνώριζαν 
για την ύπαρξη φωλιά/ων κοτσυφιών στον κήπο τους εδώ και 
χρόνια, ενώ παρατηρούν κάθε χρόνο την αναπαραγωγική επιτυχία 
των κοτσυφιών, επισημαίνοντας τις διαφοροποιήσεις που 
παρατηρούνται διαχρονικά. 
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Καταγραφές ανά δήμο 
 

- Αριθμός κοτσυφιών 

Οι καταγραφές κοτσυφιών πραγματοποιηθήκαν σε 59 δήμους της 
Αττικής (βλ. Χάρτη). Ο δήμος της Αθήνας είναι αυτός με τις 
περισσότερες καταγραφές (70 στο σύνολο) και ακολουθούν οι δήμοι 
Αμαρουσίου, Βριλησσίων και Χαλανδρίου.  
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Αναμενόμενα, μιας και οι περισσότερες καταγραφές 
πραγματοποιήθηκαν στο δήμο της Αθήνας, ο μεγαλύτερος αριθμός 
κοτσυφιών καταγράφηκαν στο δήμο αυτό. Στους χάρτες 
παρουσιάζεται η κατανομή των κοτσυφιών (συνολικός αριθμός, 
αρσενικών, θηλυκών και νεαρών) που καταγράφηκαν σε όλη την 
Αττική. 
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- Βιότοπος όπου παρατηρήθηκαν κοτσύφια 

Στην πλειοψηφία των δήμων τα κοτσύφια παρατηρήθηκαν σε κήπους 
(βλ. σε διάγραμμα με σκούρο πράσινο), αναδεικνύοντας την αξία 
των κήπων μέσα στον αστικό ιστό, τόσο για την άγρια πανίδα, όσο 
και για την επαφή των κατοίκων με αυτήν. 
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Τα περισσότερα κοτσύφια/καταγραφή (χρησιμοποιείται ο όρος 
κοτσύφια ανά καταγραφή, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία από 
τους δήμους με πολλούς καταγραφείς, με αυτούς όπου οι 
καταγραφές είναι λίγες) σε άλσος παρατηρήθηκαν στο Γαλάτσι, στου 
Ζωγράφου, στο Βύρωνα και στο Χολαργό, όπου υπάρχουν αρκετά 
μικρά και μεγάλα αλσύλια. 

 

Σε κήπους παρατηρήθηκαν κοτσύφια/καταγραφή σχεδόν σε όλους 
τους δήμους, με τα περισσότερα να παρατηρούνται στους δήμους, οι 
οποίοι βρίσκονται στα προάστια και όπου υπάρχουν περισσότεροι 
κήποι, όπως η Λυκόβρυση, το Κορωπί, η Παλλήνη, η Βούλα, το 
Μοσχάτο. Σε δήμους όμως, οι οποίοι είναι μεν πυκνοκατοικημένοι, 
αλλά διατηρούν ακόμα μονοκατοικίες με μικρούς έστω κήπους, 
παρατηρούνται επίσης κοτσύφια σε μεγάλο ποσοστό, όπως είναι ο 
Βύρωνας. 
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Κοτσύφια και βιότοπος 
 

Τα περισσότερα κοτσύφια παρατηρήθηκαν σε κήπους, ενώ αν και σε 
πολλές καταγραφές παρατηρήθηκαν κοτσύφια πάνω σε κτήριο ο 
μικρός αριθμός κοτσυφιών ανά παρατήρηση σε αυτά έχει ως 
αποτέλεσμα το ποσοστό των κοτσυφιών στο γενικότερο σύνολο να 
είναι μικρό. Τα περισσότερα κοτσύφια ανά καταγραφή ανά βιότοπο 
παρατηρήθηκαν στα άλση. 
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Καταγραφές στην Αθήνα 
 

Οι περισσότερες καταγραφές έγιναν στην Αθήνα και μιας και 
αποτελεί μια από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές στο νομό 
Αττικής, αξίζει μια πιο αναλυτική παρουσίαση. 

Σε αντίθεση με το μέσο όρο όλων των δήμων, στην περιοχή της 
Αθήνας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγραφών 
πραγματοποιήθηκε σε κτήρια. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα 
κοτσύφια δεν παρατηρήθηκαν σε κτήρια, αλλά στα άλση και στους 
δρόμους, με τα πουλιά να φαίνεται να είναι σε μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις στα άλση. 
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Τα περισσότερα κοτσύφια παρατηρήθηκαν σε άλση στο δήμο της 
Αθήνας, όπου υπήρχε περίπου ο ίδιος αριθμός θηλυκών και 
αρσενικών, ενώ αντίθετα σε κτήρια και κήπους τα περισσότερα 
κοτσύφια που παρατηρήθηκαν είναι αρσενικά, με τα θηλυκά να 
ακολουθούν. Επίσης, μιας και παρατηρήθηκαν αρκετά νεαρά 
κοτσύφια σε δρόμους θα μπορούσε να υποτεθεί ότι τα κοτσύφια 
αναπαράγονται και στις δενδροστοιχίες των δρόμων. 
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