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Ακρωνύμια
Ακρωνύμιο

Περιγραφή

CITES

Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας
που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

EC

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΜΠΚΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

GBIF

Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (Global
Biodiversity Information Facility)

IUCN

Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation
of Nature)

LF

Θέση προσαιγιάλωσης

RAC/SPA

Περιφερειακό Κέντρο Δραστηριότητας για Ζώνες Ειδικής Προστασίας
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κατάλογος ειδών:
Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων και αναφορές:





4η Εθνική Έκθεση για την οδηγία σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών (2009/147/ΕΚ) για
την περίοδο αξιολόγησης 2013-2018. Άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους·
Παγκόσμιος Μηχανισμός Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα (GBIF)
Κεντρικό αποθετήριο δεδομένων Eionet και
Πηγές από RAC/SPA, IUCN, Ίδρυμα MAVA.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις της ΜΠΚΕ για τις Περιοχές Natura
2000 που επηρεάζονται από το έργο και περιείχαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από συγκεκριμένες
εργασίες πεδίου για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ειδών στην Περιοχή Μελέτης.
Κατάσταση Προστασίας:
Για τον καθορισμό του καθεστώτος προστασίας και απειλής θα ακολουθηθεί η πρόβλεψη της
εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όλα τα είδη θα κατηγοριοποιηθούν σε κατηγορίες προστασίας
με βάση τη συμπερίληψή τους: α) στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ & την οδηγία για τα πτηνά 2009/147/ΕΚ,
β) στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων ειδών της IUCN (ευρωπαϊκή, έκδ. 3-2021), γ) στη Σύμβαση της
Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, δ) στη Σύμβαση
της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, ε) στο Προεδρικό
Διάταγμα 67/1981 και στ) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και
Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση (CITES)

8 Θ.2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα είδη πανίδας που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή
Μελέτης.
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Πίνακας Θ-1

Είδη πτηνών που υπάρχουν και αναμένονται στην Περιοχή μελέτης

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

Δάση

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ
Accipiter brevipes

Σαΐνι

II

I

LC/NE

II

Αναπαράγεται σε δάση από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια ανατολικά
έως τη νότια Ρωσία. Είναι αποδημητικό και διαχειμάζει από την
Αίγυπτο μέχρι το νοτιοδυτικό Ιράν. Αποδημεί σε μεγάλα σμήνη, σε
αντίθεση με το πιο διαδεδομένο ξεφτέρι. Το σαΐνι φωλιάζει στα
δέντρα. Κυνηγάει μικρά πουλιά, έντομα και σαύρες στα δάση.

Accipiter gentilis

Διπλοσάινο

II

LC/NE

II

Ευρέως διαδεδομένο είδος που κατοικεί στα εύκρατα μέρη του
βόρειου ημισφαιρίου. Φαίνεται να ευδοκιμεί μόνο σε περιοχές με
ώριμα, παλιάς ανάπτυξης δάση και συνήθως σε μέρη σε σχετικά
περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά την περίοδο της
φωλεοποίησης, προτιμά τα ψηλά δέντρα με ενδιάμεση κάλυψη και
μικρά ανοίγματα από κάτω για να μπορεί να κυνηγά. Μπορεί να
εντοπιστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Τους χειμερινούς
μήνες, οι βορειότεροι πληθυσμοί μετακινούνται προς τα
θερμότερα δάση με χαμηλότερα υψόμετρα.

Accipiter nisus

Ξεφτέρι

II

LC/NE

ΙΙ

Είναι ένα από τα πιο κοινά αρπακτικά πτηνά στην Ευρώπη. Αυτό το
είδος είναι κοινό στους περισσότερους τύπους δασών στο εύρος
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος είναι πιθανό να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.
Παρά
τις
εντατικές
προσπάθειες αναζήτησης
στη
βορειοανατολική
Κρήτη, τη νοτιοδυτική
Κρήτη και γύρω από το νησί
της Καρπάθου, δεν έχει
παρατηρηθεί εκεί.

Δάση φυλλοβόλων και
κωνοφόρων.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

*
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Acrocephalus
arundinaceus

Τσιχλοποταμίδα

LC/NE

Αναπαράγεται σε ψηλούς, πυκνούς και κατά προτίμηση
εκτεταμένους καλαμιώνες, συχνά στις άκρες μέσα σε κενά ή
ανοιχτά ύδατα. Αν χρειαστεί, αρκείται σε μικρότερους καλαμιώνες,
π.χ. κατά μήκος καναλιών και αναχωμάτων. Καλοκαιρινός
επισκέπτης και τους χειμώνες απαντάται στην τροπική Αφρική.
Φτιάχνει τη φωλιά του σε σχήμα καλαθιού μέσα σε πολλά δυνατά
καλάμια σε μεσαίο ύψος πάνω από το νερό.

Καλαμιώνες

Μάρτιος Ιούνιος

Λιβάδια

Μάρτιος Ιούνιος

*

Καλαμιώνες

Μάρτιος Ιούνιος

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ

Acrocephalus
palustris

Acrocephalus
schoenobaenus

Βαλτοποταμίδα

Σχοινοποταμίδα

LC/NE

LC/NE

Αναπαράγεται σε ποώδη βλάστηση, συχνά σε υγρές συστάδες
φιλιπένδουλας, τσουκνίδας, άγριου ανθρίσκου κ.λπ., συχνά δίπλα
σε υγρές τάφρους ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, μερικές φορές
στις άκρες καλαμιώνων εάν αναπτύσονται σε ελαφρώς πιο ξηρό
έδαφος και είναι αναμεμειγμένοι με χόρτα βοσκής. Καλοκαιρινοί
επισκέπτες, ξεχειμωνιάζουν στην τροπική Αφρική. Αδιάφορες
συνήθειες.
Προσαρμόζεται σε δροσερές, συννεφιασμένες και υγρές συνθήκες.
Αν και απαντάται συχνά σε υγροτόπους, μπορεί να αναπαραχθεί σε
απόσταση 500 και άνω μέτρων από το νερό. Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγικής περιόδου, είναι ένα είδος που απαντάται σε
καλαμιώνες, συχνά με θάμνους, τάφρους και οικοτόπους μακριά
από το νερό, ακόμη και σε θαμνοστοιχίες, εκτάσεις με τσουκνίδα
και αροτραίες καλλιέργειες.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

*

εξάπλωσής του και επίσης σε πιο ανοιχτά τοπία με διάσπαρτα
δέντρα. Τα ξεφτέρια προτιμούν να κυνηγούν στα όρια των δασικών
τοπίων, αλλά σαν αποδημητικά πουλιά μπορούν να εντοπιστούν σε
οποιονδήποτε οικότοπο.

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Aegithalos caudatus

Aegolius funereus

Αιγίθαλος

Αιγωλιός

II

I

*

LC/NE

Κοινό πουλί που απαντάται σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.
Κατοικεί σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση με ανεπτυγμένη
θαμνώδη βλάστηση, ενώ προτιμά τα όρια των οικοτόπων. Μπορεί
επίσης να εντοπιστεί σε θάμνους, ερείκη με διάσπαρτα δέντρα,
θάμνους και φράχτες, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σε
παραποτάμια δάση, πάρκα και κήπους. Η διατροφή του είδους καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου με έντομα και η συνήθειά να αναζητά
τροφή ομαδικά (κοινωνική αναζήτηση τροφής) καθορίζει την
επιλογή οικότοπων τον χειμώνα που βρίσκονται σε δάση
φυλλοβόλων, συνήθως από δρυς (Quercus sp.), Φράξινο (Fraxinus
sp.) και τοπικά είδη Συκομουριάς. Για τη φωλεοποίηση,
παρουσιάζεται έντονη προτίμηση στις θαμνώδεις περιοχές.
Κατασκευάζει τη φωλιά του συνήθως σε αγκαθωτούς θάμνους σε
απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Δάση φυλλοβόλων και
μικτά δάση

Μάρτιος Ιούνιος

*

LC/DD

Αναπαράγεται σε πυκνά δάση με μικρούς βάλτους και ξέφωτα.
Κυρίως μη αποδημητικό, ωστόσο ορισμένες φορές πολλά άτομα
μεταναστεύουν νότια κατά την φθινοπωρινή περιόδο, πιθανώς
κυρίως θηλυκά και νεαρά. Αυστηρά νυχτόβιο, δύσκολο να
παρατηρηθεί εκτός της περιοχής γύρω από τη φωλιά του. Τρέφεται

Δάση

Μάρτιος Ιούνιος

CITES
II
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*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Γλυκό νερό

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

LC/NE

Διαδεδομένο και κοινό είδος. Φωλιάζει στο έδαφος κοντά σε γλυκό
νερό. Αναζητά την τροφή του με την όρασή του στο έδαφος ή σε
ρηχά νερά, συλλέγοντας μικρά ζώα όπως έντομα, καρκινοειδή και
άλλα ασπόνδυλα.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Καλαμιώνες

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

LC/NE

Αυτό το μικρό στρουθιόμορφο πουλί είναι ένα είδος που απαντάται
σχεδόν αποκλειστικά σε καλαμιώνες, συνήθως με μερικούς
θάμνους. Γεννάει 3-5 αυγά σε μια φωλιά σε σχήμα καλαθιού μέσα
σε καλάμια.

Οικολογία

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Ποταμότρυγγας

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Actitis hypoleucos

Καλαμοποταμίδα

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Acrocephalus
scirpaceus

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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*

*

LC/NE

Αναπαράγεται σε παρόμοιους οικοτόπους μαζί με τη συγγενική του
πετροπέρδικα, αλλά κατεβαίνει επίσης χαμηλότερα και βρίσκεται
γύρω από καλλιέργειες, βοσκοτόπια με άγονο έδαφος κ.λπ. καθώς
και σε ορεινές ερήμους. Στην Ευρώπη η παρουσία του έχει μειωθεί.

Βράχοι
LF3: Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την παράκτια
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

NT/VU

Αναπαράγεται σε βραχώδεις αλπικές πλαγιές γενικά πάνω από το
όριο δεντροφυίας (αλλά και σε ξέφωτα και ανάμεσα σε διάσπαρτα
δέντρα), κυρίως στα 1000-2000 m, συχνά με γρασίδι, θάμνους και
χαμηλούς θάμνους. Αποφεύγει τις πλαγιές με βόρειο
προσανατολισμό.

Βράχοι

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Κατοικεί σε ανοιχτούς υγρότοπους, όπως υγρά λιβάδια ή έλη με
μικρή αναδυόμενη βλάστηση. Η χουλιαρόπαπια προτιμά να

Έλη

Μάρτιος Ιούνιος

CITES
κυρίως με αρουραίους των αγρών. Φωλιάζει σε τρύπες μέσα στα
δέντρα (παλιές φωλιές μαύρου δρυοκολάπτη) ή τεχνητές φωλιές.

Alauda arvensis

Alcedo atthis

Alectoris chukar

Σταρήθρα

Αλκυόνη

ΙΙ

I

Νησοπέρδικα

Alectoris graeca

Πετροπέρδικα

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

I

II

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Λίμνες, ποτάμια, Δάση
κατακλυζόμενων
πεδιάδων,
(Παρόχθιο
δάσος/Ποταμιαίο δάσος).
Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την παράκτια
Περιοχή Μελέτης.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

LC/DD

Είναι ένα κοινό είδος που αναπαράγεται σε μεγάλο εύρος της
ευρασίας. Στη Βόρεια Αφρική είναι κυρίως χειμερινός επισκέπτης,
αν και σπανίως κατοικεί στο παράκτιο Μαρόκο και την Τυνησία. Σε
εύκρατες περιοχές, αυτή η αλκυόνα κατοικεί σε καθαρά, αργής
ροής ρυάκια και ποτάμια, και σε λίμνες με όχθες με πλούσια
βλάστηση. Συχνάζει σε θάμνους με κλαδιά που προεξέχουν κοντά
σε ρηχά ανοιχτά ύδατα στα οποία κυνηγά. Τον χειμώνα είναι πιο
παραθαλάσσιο, συχνά τρέφεται στις εκβολές των ποταμών ή σε
λιμάνια και κατά μήκος βραχωδών ακτών.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Λιβάδια και
καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

LC/NT

Αναπαράγεται συνήθως σε ανοιχτές, καλλιεργούμενες εκτάσεις,
καθώς και σε λιβάδια και ρείκια. Κυρίως μη-αποδημητικό είδος,
αλλά μετακινείται τον χειμώνα από τον Βορρά. Μεγάλα σμήνη
μπορεί να συγκεντρωθούν σε καλαμιές και στέπες με χόρτα τον
χειμώνα.

Οικολογία

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

φωλιάζει σε εκτάσεις με γρασίδι μακριά από ανοιχτά ύδατα. Η
φωλιά της είναι μια ρηχή κοιλότητα στο έδαφος, επενδεδυμένη με
φυτά και πούπουλα. Τα θηλυκά συνήθως γεννούν περίπου εννέα
αυγά.
Anas crecca

Anas penelope

Anas platyrhynchos

Anas querquedula

Κιρκίρι

Σφυριχτάρι

Πρασινοκέφαλη
πάπια

Σαρσέλα

II

II

II

II

II

II

LC/NE

Κοινή και διαδεδομένη πάπια που αναπαράγεται στην εύκρατη
Ευρασία και μεταναστεύει νότια τον χειμώνα.

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Αναπαράγεται σε λίμνες και έλη βόρειων δασών, λίμνες τούνδρας,
καθώς και σε εύκρατα ρηχά γλυκά ύδατα. Μεταναστεύει στον
Βορρά, διαχειμάζει σε μεγάλο βαθμό σε θαλάσσιους οικοτόπους,
καθώς και σε λίμνες και ταμιευτήρες. Κοινωνικό, εκτός από την
περίοδο φωλεοποίησης. Φυτοφάγο. Συχνά βόσκει σε
καλλιεργήσιμα χωράφια τον χειμώνα.

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Η πρασινοκέφαλη πάπια είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλη την
Ευρώπη. Είναι έντονα μεταναστευτικό είδος αναπαράγονται σε
βόρειες περιοχές και διαχειμάζει νοτιότερα. Απαντάται τόσο σε
υγροτόπους γλυκού νερού όσο και σε αλμυρά ύδατα,
συμπεριλαμβανομένων πάρκων, μικρών λίμνων, ποταμών και
εκβολών ποταμών, καθώς και σε ρηχούς κολπίσκους και ανοιχτή
θάλασσα σε ορατή απόσταση από την ακτογραμμή. Προτιμά βάθη
μικρότερα από 1 μέτρο (3,3 πόδια), ενώ αποφεύγει περιοχές με
βάθος μεγαλύτερο από μερικά μέτρα. Ελκύεται από υδάτινα
σώματα με υδρόβια βλάστηση.

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/VU

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ
Αναπαράγεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της δυτικής Ασίας,
αλλά είναι αυστηρά μεταναστευτικό, με ολόκληρο τον πληθυσμό
να μετακινείται στη νότια Αφρική, την Ινδία και την Αυστραλία τον
χειμώνα, όπου μπορούν να εμφανιστούν μεγάλα σμήνη. Ο

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση
του.
Μπορεί επίσης να αναζητά

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα
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Anthus campestris

Ωχροκελάδα

Anthus spinoletta

Νεροκελάδα

Anthus trivialis

I

Δεντροκελάδα

Apus apus

Μαυροσταχτάρα

Apus pallidus

Ωχροσταχτάρα

II

*

*

*

LC/NE

Μεταναστεύει σε μικρές αποστάσεις και μετακινείται σε υγρά
ανοιχτά πεδινά εδάφη, όπως έλη και πλημμυρισμένα χωράφια τον
χειμώνα.

Έλη

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι τα ανοιχτά δάση και οι
θάμνοι. Δημιουργεί τη φωλιά του στο έδαφος. Πρόκειται για ένα
εντομοφάγο είδος, όπως και τα άλλα συγγενικά είδη του, αλλά
τρέφεται και με σπόρους.

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

LC/NE

Αναπαράγεται σε πόλεις και χωριά και, σπάνια, σε ερημικές
δασώδεις περιοχές ή γκρεμούς. Καλοκαιρινός επισκέπτης,
διαχειμάζει στη Νότια Αφρική. Φωλιάζει σε φρεάτια εξαερισμού,
ρωγμές κ.λπ. σε τοίχους, κάτω από κυρτά κεραμίδια ή στους θόλους
των εκκλησιών, τους οποίους χώρους χρησιμοποιεί τακτικά χρόνο
με τον χρόνο. Τα ζευγάρια μένουν μαζί σε όλη τους τη ζωή.

Ευρέως διαδεδομένο είδος

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Αναπαράγεται σε γκρεμούς και στο άκρο από στέγες. Είναι
μεταναστευτικό είδος που διαχειμάζει στη νότια Αφρική.

Γκρεμοί

Μάρτιος Ιούνιος

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Πατραϊκός Κόλπος

*

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Ανοιχτό έδαφος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Αναζητεί σπάνια την τροφή του σε αμμόλοφους, αμμώδεις
ανοιχτές εκτάσεις, σε χαλικόδεις εκτάσεις και σε ξέφωτα, καθώς
και σε άγονες βουνοπλαγιές.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

LC/LC

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί και να πετάει
πάνω από ένα τμήμα της
θαλάσσιας
περιοχής
μελέτης στο Νότιο Αιγαίο
και τον Πατραϊκό Κόλπο.

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

*

την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

οικότοπος αναπαραγωγής του είναι τα λιβάδια δίπλα σε ρηχά έλη
και στέπες.

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Ardea cinerea

Ardea purpurea

Σταχτοτσικνιάς

Πορφυροτσικνιάς

ΙΙ

II

I

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Πατραϊκός Κόλπος

LC/EN

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Αναπαράγεται σε αποικίες σε εκτεταμένες, ρηχές βαλτώδεις λίμνες
με καλαμιώνες. Αναζητεί την τροφή του σε ρηχά νερά και σε κενά
ανάμεσα σε καλάμια και κατά μήκος των ποταμών, ή πιο συχνά σε
ανοίγματα σε υγρά λιβάδια. Καλοκαιρινός επισκέπτης (κυρίως
Απρίλιος-Οκτώβριος), ο οποίος διαχειμάζει στην τροπική Αφρική.
Τρέφεται με ψάρια, βατράχους και έντομα. Φωλιάζει σε καλάμια
(συνήθως στην Ευρώπη) ή δέντρα.

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

LC/NE

Απαντάται σε δάση με ψηλά δέντρα δίπλα σε λίμνες και
υφάλμυρους κόλπους. Περιμένει υπομονετικά, αναζητεί την τροφή
του στις όχθες των λιμνών και των ποταμών. Στηρίζεται στο ένα
πόδι. Φωλιάζει σε επίπεδα καλάθια από ξυλάκια στα κλαδιά των
δέντρων.

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

CITES

LC/VU

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Ευρέως κατανεμημένο είδος. Απαντάται στις περισσότερες από τις
τροπικές και θερμότερες εύκρατες περιοχές του κόσμου και είναι
περισσότερο εντοπισμένο στη νότια Ευρώπη. Ο Αργυροτσικνιάς
είναι εν μέρει αποδημητικός, με τα άτομα του βορείου
ημισφαιρίου να μετακινούνται νότια από περιοχές με ψυχρότερους
χειμώνες. Αναπαράγεται σε αποικίες σε δέντρα κοντά σε μεγάλες
λίμνες με καλαμιώνες ή άλλους εκτεταμένους υγροτόπους.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

I

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη
II

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Αργυροτσικνιάς

Οικολογία

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Ardea alba

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη τη
Παράκτια περιοχή μελέτης
κατά τη μετανάστευση του.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και να πετάει
πάνω από ένα τμήμα της
Θαλάσσιας
περιοχής
μελέτης στο Νότιο Αιγαίο
και τον Πατραϊκό Κόλπο.
Δασικές εκτάσεις. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.

Μάρτιος Ιούνιος

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Λίμνες. Το είδος απαντάται
σε ολόκληρη την παράκτια
Περιοχή Μελέτης.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί πάνω από ένα
τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*
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Asio otus

Athene noctua

Νανόμπουφος

Μικρή
κουκουβάγια

LC/NE

II

ΙΙ

Το πουλί αυτό είναι εν μέρει μεταναστευτικό, μετακινείται νότια το
χειμώνα από τα βόρεια μέρη της εύκρατης περιοχής του. Ο
οικότοπός του είναι δάση κοντά σε ανοιχτές εκτάσεις.
Φωλιάζει σε δέντρα, συχνά κωνοφόρα, χρησιμοποιώντας παλιές
φωλιές από κλαδιά άλλων πτηνών. Χρησιμοποιεί εύκολα τεχνητά
καλάθια για φωλιές.
Πρόκειται για ένα μη-αποδημητικό είδος που απαντάται σε ανοιχτά
εδάφη, όπως μικτές γεωργικές εκτάσεις και πάρκα. Το θήραμά του
είναι έντομα, γαιοσκώληκες, αμφίβια, αλλά και μικρά πτηνά και
θηλαστικά. Μπορεί να επιτεθεί σε πτηνά μεγάλου μεγέθους, όπως
πτερωτά θηράματα. Είναι εν μέρει ημερόβιο και κουρνιάζει συχνά
σε εμφανή σημεία και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί πάνω από ένα
τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Ανοιχτό έδαφος

Μάρτιος Ιούνιος

*

Ανοιχτό έδαφος

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Πατραϊκός Κόλπος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος
Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

LC/VU

LC/NE

II

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ
I

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Ο κρυπτοτσικνιάς είναι μεταναστευτικό είδος, που διαχειμάζει
στην Αφρική. Απαντάται σπάνια βόρεια της περιοχής
αναπαραγωγής του. Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι ελώδεις
υγρότοποι σε θερμές χώρες. Τα πτηνά φωλιάζουν σε μικρές
αποικίες, συχνά με άλλα πουλιά, συνήθως σε συστάδες από κλαδιά
σε δέντρα ή θάμνους. Τρέφονται με ψάρια, βατράχια και έντομα.

Έλη. Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση
του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

ΙΙ

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Κρυπτοτσικνιάς

Οικολογία

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Ardeola ralloides

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED
Αρ. Εγγρ: PERM-GREE-ESIA-A08_0013_0_Annex8H
Αναθ. :
00
Σελ.:
15 από 70

Ελληνικό Τμήμα EastMed - Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Aythya ferina

Γκισάρι

II

II

LC/LC

Ο οικότοπος αναπαραγωγής τους είναι έλη και λίμνες με βάθος ένα
μέτρο ή μεγαλύτερο. Το γκισάρι αναπαράγεται σε μεγάλο μέρος
της εύκρατης και βόρειας Ευρώπης μέχρι την Ασία. Είναι
μεταναστευτικά, και διαχειμάζει στη νότια και δυτική Ευρώπη.
Είναι κοινωνικά πτηνά, που σχηματίζουν μεγάλα σμήνη το χειμώνα,
ενώ αναμειγνύονται συχνά με άλλες βουτόπαπιες όπως η
μαυροκέφαλη πάπια, με την οποία είναι γνωστό ότι
υβριδοποιούνται.

Έλη, λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

*

Αυτά τα πτηνά αναζητούν το θήραμά τους κυρίως στο νερό. Τρώνε
υδρόβια φυτά και μερικά μαλάκια, υδρόβια έντομα και μικρά
ψάρια. Συνήθως τρέφονται τη νύχτα και είναι γνωστά για τις
χαρακτηριστικές καταδύσεις τους.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Aythya nyroca

Βαλτόπαπια

II

I

NT/VU

Ο οικότοπος αναπαραγωγής τους είναι έλη και λίμνες με βάθος ένα
μέτρο ή μεγαλύτερο. Αυτές οι πάπιες αναπαράγονται στη νότια και
ανατολική Ευρώπη και στη νότια και δυτική Ασία. Είναι κοινωνικά
πτηνά, που σχηματίζουν μεγάλα σμήνη το χειμώνα, ενώ
αναμειγνύονται συχνά με άλλες βουτόπαπιες όπως η
μαυροκέφαλη πάπια και το γκισάρι. Είναι εν μέρει μεταναστευτικό,
και διαχειμάζει πιο νότια και στη βόρεια Αφρική. Αυτά τα πτηνά
αναζητούν το θήραμά τους κυρίως στο νερό. Τρώνε υδρόβια φυτά
και μερικά μαλάκια, υδρόβια έντομα και μικρά ψάρια. Συνήθως
τρέφονται τη νύχτα και είναι γνωστά για τις χαρακτηριστικές
καταδύσεις τους.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Έλη, λίμνες. Το είδος
μπορεί να απαντηθεί σε
ολόκληρη την παράκτια
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί πάνω από ένα
τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*
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Bubulcus ibis

Ευρασιατικός
μπούφος

Γελαδάρης

I

LC/DD

Δεν είανι αποδημητικό είδος, αναπαράγεται σε όλη τη βόρεια
Ευρασία μέχρι το Hokkaido, και δυτικά ως την κεντρική και
ανατολική Ευρώπη, σε πυκνά, υγρά, μικτά δάση κωνοφόρων, κατά
προτίμηση με λίγη ερυθρελάτη. Το πτηνό αυτό τρέφεται στο
έδαφος, λαμβάνοντας κυρίως φυτικές τροφές, τις οποίες
συμπληρώνει με έντομα κατά την αναπαραγωγή.

Δάση

Μάρτιος Ιούνιος

LC/LC

Ο μπούφος παρουσιάζει αραιή κατανομή σε βραχώδεις περιοχές,
αλλά μπορεί να κατοικήσει ενδεχομένως σε ένα ευρύ φάσμα
οικοτόπων. Έχει απαντηθεί σε διαφορετικούς οικοτόπους από
βόρεια δάση κωνοφόρων έως τα όρια αχανών ερήμων. Απαντάται
συχνά σε μεγαλύτερα πλήθη σε περιοχές με βράχια και χαράδρες
που περιβάλλονται από διάσπαρτα δέντρα και θάμνους. Μπορεί
επίσης να επισκεφτεί βραχώδεις ακτές, στέπες και λιβάδια, κυρίως
για να κυνηγήσει στα ευρεία εδάφη του. Λόγω της προτίμησής τους
στις βραχώδεις περιοχές, το είδος απαντάται συχνά σε ορεινές
περιοχές και μπορεί να απαντηθεί σε υψόμετρα έως και 2.000 m
(6.600 πόδια) στην Ευρώπη. Μπορεί να απαντηθεί όμως και στο
επίπεδο της θάλασσας. Αν και απαντάται σε μεγαλύτερα πλήθη σε
αραιοκατοικημένες περιοχές, κάποιες φορές κατοικεί και σε
καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μάλιστα έχει παρατηρηθεί να ζει σε
πάρκα μέσα σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Ευρείας εμβέλειας

Μάρτιος Ιούνιος

Φωλιάζει σε αποικίες, συνήθως κοντά σε υδάτινα σώματα και
συχνά με άλλα πουλιά. Η φωλιά είναι μια πλατφόρμα από κλαδιά
σε δέντρα ή θάμνους. Ο γελαδάρης εκμεταλλεύεται πιο ξηρούς και
ανοιχτούς οικότοπους περισσότερο από άλλα είδη ερωδιών. Οι
οικότοποι στους οποίους τρέφεται περιλαμβάνουν εποχικά
πλημμυρισμένα λιβάδια, βοσκοτόπια, γεωργικές εκτάσεις,
υγροτόπους και ορυζώνες. Συχνά συνοδεύουν βοοειδή ή άλλα

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

II
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Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

*

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ
I

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Bubo bubo

Αγριόκοτα

Οικολογία

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Bonasa bonasia

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

μεγάλα θηλαστικά, πιάνοντας έντομα και μικρά θηράματα
σπονδυλωτών που ενοχλημένα προσπαθούν να απομακρυνθούν.

Burhinus oedicnemus

Πετροτριλίδα

Buteo buteo

Γερακίνα

Calandrella
brachydactyla

Τρασιηλούδα

II

I

II

II

LC/NT

LC/NE

I

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Αναπαράγεται σε χέρσες εκτάσεις ή εκτάσεις με αραιή βλάστηση
(ρεικόπεδα, ξηρά, πετρώδη βοσκοτόπια, αποξηραμένη λάσπη, όρια
στεπών κ.λπ.). Καλοκαιρινός επισκέπτης (Μάρτιος-Οκτώβριος),
διαχειμάζει στη ΝΔ Ευρώπη και την Αφρική. Δραστηριοποιείται από
το σούρουπο μέχρι την αυγή, αλλά δεν αποκλείεται να
δραστηριοποιηθεί και την ημέρα. Τρέφεται κυρίως με έντομα. Η
φωλιά του είναι πρόχειρη.

LC/NE

ΙΙ

Λιβάδια. Το είδος μπορεί
να απαντηθεί σε ολόκληρη
την παραθαλάσσια
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί πάνω από ένα
τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Αναπαράγεται σε δασικές εκτάσεις, συνήθως στις παρυφές, αλλά
προτιμά να κυνηγά σε ανοιχτές εκτάσεις. Τρώει κυρίως μικρά
θηλαστικά, ακόμα και κουφάρια. Εξαιρετικά ευπροσάρμοστο είδος
που τρέφεται με διάφορα είδη φασιανών, κουνελιών, άλλων
μικρών θηλαστικών έως μεσαίων θηλαστικών, φιδιών και σαυρών
και συχνά μπορεί να το δει κανείς να περπατά πάνω από πρόσφατα
οργωμένα χωράφια αναζητώντας σκουλήκια και έντομα. Τα πτηνά
αυτά έχουν απίστευτη δύναμη και ως εκ τούτου είναι σε θέση να
σηκώνουν ακόμα και μεγάλου βάρους θηράματα.

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Προτιμά καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ξηρούς βοσκότοπους με
κοντούς θάμνους. Συνηθίζεται σε ξηρές ανοιχτές εκτάσεις και

Αγροτικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*
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Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

LC/NE

Αναπαράγεται σε γκρεμούς σε ορεινές εκτάσεις και κατά μήκος
απότομων ακτών, μερικές φορές και σε κοιλότητες σε ερείπια, κάτω
από γέφυρες κ.λπ. Μεταναστευτικό είδος που διαχειμάζει στην
τροπική Αφρική. Κατασκευάζει μια κλειστή φωλιά από λάσπη με
μια σήραγγα στην είσοδο, στερεωμένη στην οροφή σπηλαίων, σε
εσοχές ή σε παρόμοια σημεία. Συχνά κυνηγά έντομα σε
απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την
παραθαλάσσια περιοχή
μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

LC/NE

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Αναπαράγεται σε ξηρές, ανοιχτές εκτάσεις με πυκνούς θάμνους,
φράκτες, οπωρώνες. Λατρεύει τα αλμυρίκια, τους κάκτους
φραγκοσυκιάς, τις φιστικιές και συχνάζει κοντά στα σπίτια των
ανθρώπων. Θερινός επισκέπτης, τους χειμώνες απαντάται στη
Νότια Αφρική.

Φράκτες, θάμνοι,
περιβόλια

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

CITES
καλλιέργειες. Φωλιάζει στο έδαφος και γεννά δύο έως τρία αυγά.
Τρέφεται με σπόρους και έντομα, τα τελευταία ιδιαίτερα την
περίοδο της αναπαραγωγής.

Caprimulgus
europaeus

Γιδοβύζι

I

LC/LC

Όψιμο μεταναστευτικό είδος, που εμφανίζεται σπάνια πριν από τα
τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου. Εμφανίζεται σε όλη τη βόρεια και
κεντρική Ευρώπη και διαχειμάζει στην Αφρική, νότια ως το
Ακρωτήρι.
Αναζητεί το θήραμά του σε εκτάσεις από ρείκια, πεδινές εκτάσεις,
πλαγιές καλυμμένες από πέτρες και ανοιχτά δάση.

Carduelis carduelis

Cecropis daurica

Cercotrichas
galactotes

Καρδερίνα

Μιλτοχελίδονο

Κουφαηδόνι

ΙΙ

II

II
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*

Πατραϊκός Κόλπος

Δασικές εκτάσεις

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

LC/NE

Αναπαράγεται σε χαμηλά φυλλοβόλα και μικτά δάση, σε πευκώνες
και σε οπωρώνες και κήπους. Συχνά εμφανίζεται σε κοπάδια μετά
την αναπαραγωγή. Τρέφεται συχνά με σπόρους αγριαγκινάρας,
κολλιτσίδες κ.λπ. Φωλιάζει στα δέντρα, συχνά ανάμεσα στα
λεπτότερα εξωτερικά κλαδιά.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Μάρτιος Ιούνιος

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Λιβάδια

Οικολογία

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED
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Certhia familiaris

Βουνοδεντροβάτ
ης

Cettia cetti

Ψευταηδόνι

Charadrius
alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτ
ής

II

II

I

LC/NE

Απαντάται συνήθως σε δάση κωνοφόρων ή σε μεγαλύτερα
υψόμετρα. Φωλιάζει σε σχισμές δέντρων ή πίσω από φλοιούς
κορμών. Είναι μη μεταναστευτικό είδος που απαντάται στα
ηπιότερα δυτικά και νότια της περιοχής αναπαραγωγής του, αλλά
μερικά βόρεια πτηνά μετακινούνται νότια τον χειμώνα και τα άτομα
που αναπαράγονται στα βουνά μπορεί να κατέβουν σε χαμηλότερο
υψόμετρο τον χειμώνα.

Δάση κωνοφόρων

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Αναπαράγεται σε πυκνή, μάλλον ψηλή και συχνά καλά
οριοθετημένη βλάστηση, κατά προτίμηση κοντά αλλά όχι μέσα στο
νερό, π.χ. σε πιο στεγνά ψηλά καλάμια με διάσπαρτους θάμνους,
διάφορους χοντρούς θάμνους κ.λπ. Μερικές φορές αναπαράγεται
κοντά στα σπίτια των ανθρώπων, σε πυκνά δασώδη πάρκα, δίπλα
σε δεξαμενές και κανάλια κ.λπ. Κυρίως μη-αποδημητικό είδος,
αλλά και μεταναστευτικό. Παραμένει συνήθως κρυμμένο μέσα στη
βλάστηση, ενώ συχνά κρύβεται μέσα στο έδαφος ή χαμηλά σε
θάμνους. Φωλιάζει χαμηλά σε πυκνή βλάστηση.

Θάμνοι

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/LC

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε αμμώδεις ακτές και υφάλμυρες
λίμνες της ενδοχώρας και δεν συνηθίζεται σε γλυκό νερό. Φωλιάζει
στο έδαφος.

Λίμνες

Μάρτιος
έως
Οκτώβριος

*

*

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Δασικές εκτάσεις

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

LC/NE

Αναπαράγεται σε εύκρατα δάση σε όλη την Ευρώπη από την
Πορτογαλία μέχρι την Τουρκία και την Ελλάδα και στη βορειοδυτική
Αφρική. Προτιμά τα μεγάλα δέντρα, ιδιαίτερα τη βελανιδιά και
αποφεύγει τις καθαρές συστάδες κωνοφόρων. Στα μέρη της
Ευρώπης όπου απαντάται με τον βουνοδεντροβάτη, το τελευταίο
είδος τείνει να απαντάται κυρίως σε δάση κωνοφόρων και σε
μεγαλύτερα υψόμετρα. Απαντάται συνήθως στα πεδινά, αλλά
αναπαράγεται τοπικά σε ισόθερμες θερμοκρασίες μεταξύ 17–18 oC
και 26 oC.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

II

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Καμποδεντροβάτ
ης

Οικολογία

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Certhia
brachydactyla

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Ο λευκός πελαργός είναι ένας μετανάστης μεγάλων αποστάσεων,
που διαχειμάζει στην Αφρική από την τροπική Υποσαχάρια Αφρική
μέχρι νότια ως τη Νότια Αφρική ή στην ινδική υποήπειρο.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.

Αναχωρεί κυρίως από τις ευρωπαϊκές περιοχές αναπαραγωγής του
τον Αύγουστο και ταξιδεύει σε μεγάλα σμήνη, και φτάνει στην

Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Μάρτιος Ιούνιος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Δασικές εκτάσεις

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Αυτό το πουλί είναι διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη, τη βόρεια
Αφρική και τη νοτιοδυτική Ασία. Εντοπίζεται στα όρια των δασών,
σε φράκτες γεωργικών εκτάσεων και σε κήπους με σχετικά πυκνή
βλάστηση που προτιμά για να αναπαραχθεί. Φωλιάζει σε δέντρα ή
θάμνους και γεννά 3-8 αυγά. Κυρίως μόνιμοι κάτοικοι, αλλά
ορισμένοι βορειότεροι πληθυσμοί μεταναστεύουν νοτιότερα.

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

*

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Μάρτιος –
Οκτώβριος

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Λίμνες, ποτάμια

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα, τα οποία αιχμαλωτίζει με
μια τεχνική τρεξίματος και παύσης.
Αποδημητικό
Αναπαράγεται σε γυμνά, συνήθως αμμώδη ή χαλικώδη εδάφη
κοντά σε γλυκό νερό, π.χ. άκρες ποταμών ή λιμνών ή νησιών, συχνά
σε ανθρωπογενείς τοποθεσίες όπως περιοχές εξόρυξης
αμμοχάλικου, δεξαμενές ή αλυκές.
Charadrius dubius

Chloris chloris

Ciconia ciconia

Ποταμοσφυριχτή
ς

ΙΙ

II

LC/NE

Φλώρος

Λευκός πελαργός

NE/NE

II

II

I

LC/VU

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός μεταναστεύει στην έρημο Σαχάρα από
τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου (εγκαταλείποντας τις
περιοχές αναπαραγωγής τον Ιούνιο έως τα μέσα Ιουλίου) για να
εγκατασταθεί στις περιοχές διαχείμασής του στην τροπική Αφρική
από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Αυτοί οι πληθυσμοί επιστρέφουν
στις περιοχές αναπαραγωγής τους από τα μέσα Μαρτίου, όπου
αναπαράγονται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο (Ευρώπη) (Wiersma
et al. 2013)
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Μάρτιος –
Οκτώβριος

*
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Το είδος είναι σαρκοφάγο και έχει ποικίλη και ευκαιριακή
διατροφή. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, μεγάλα έντομα, ενήλικα
και ανήλικα αμφίβια, φίδια, σαύρες, γαιοσκώληκες, αυγά ψαριών
και νεοσσούς που φωλιάζουν στο έδαφος, μαλάκια και
καρκινοειδή.
Κατασκευάζει τη φωλιά του με ραβδιά και συνήθως την τοποθετεί
έως και 30 μέτρα πάνω από το έδαφος σε δέντρα ή σε στέγες
κτιρίων, καθώς και σε πυλώνες, τηλεγραφικούς στύλους, στοίβες
από άχυρο και σε άλλες ανθρωπογενείς τοποθεσίες, γκρεμούς και
περιστασιακά ανάμεσα σε καλάμια στο έδαφος.

Cinclus cinclus

Νεροκότσυφας

ΙΙ

LC/NE

Ο Νεροκότσυφας συνδέεται με ποτάμια με τρεχούμενα νερά και
ρυάκια ή στις λίμνες στις οποίες καταλήγουν. Συχνά σκαρφαλώνει
σπασμωδικά με τη κοντή ουρά του σηκωμένη σε βράχια όπου
υπάρχει νερό. Οι χειμερινές συνήθειές του ποικίλλουν σημαντικά
ανάλογα με το άτομο. Όταν τα ρυάκια στους λόφους παγώνουν,
αναγκάζεται να κατέβει στα πεδινά, ακόμη και να επισκεφτεί τις
ακτές, ωστόσο κάποια πτηνά θα παραμείνουν εκεί εάν υπάρχουν
ύδατα. Η φωλιά του αποτελείται από βρύα, ξερό γρασίδι και
φύλλα. Η σφαιρική αυτή κατασκευή αποτελεί, ωστόσο, απλώς ένα
καταφύγιο. Συνήθως κρύβεται κάτω από μια προεξοχή, στην
είσοδο της πραγματικής φωλιάς, μέσα στο γρασίδι ή σε
φασκομηλιές, η οποία είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η φωλιά
ενός κότσυφα και είναι επενδεδυμένη με φύλλα βελανιδιάς, οξιάς
ή άλλων δέντρων.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μάρτιος Ιούνιος

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί πάνω από ένα
τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

*

παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Αφρική στις αρχές Οκτωβρίου. Κατά τη μετανάστευσή του,
αποφεύγει να διασχίσει τη Μεσόγειο Θάλασσα και την
παρακάμπτη μέσω του Λεβάντε στα ανατολικά ή του στενού του
Γιβραλτάρ στα δυτικά, επειδή τα θερμικά αέρια από τα οποία
εξαρτάται δεν σχηματίζονται πάνω από το νερό.

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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*

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Μάρτιος Ιούνιος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Μάρτιος Ιούνιος

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

CITES
ΙΙ

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

LC/NT

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Είναι διαδεδομένο είδος σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και στη
Ρωσία και τη Μέση Ανατολή καθώς και σε μέρη της Ασίας, κυρίως
στην Ινδική υποήπειρο και επίσης ανατολικότερα σε ορισμένα
νησιά της Ινδονησίας. Απαντάται σε ανοικτές καλλιεργήσιμες
πεδιάδες, άνυδρες πετρώδεις φυλλοβόλες θαμνώδεις περιοχές
και στους πρόποδες βουνών και σε ημιερημικές περιοχές.
Φτιάχνει τη φωλιά του στα δέντρα.

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

I

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη
II

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Φιδαετός

Οικολογία

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Circaetus gallicus

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί πάνω από ένα
τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.
Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

II

I

LC/VU

ΙΙ

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Αναπαράγεται σε ρηχές λίμνες ή ποτάμια γλυκού νερού. Εκτός
από το ότι μεταναστέυει στα νότια και στα δυτικά, διαχειμάζει
στην Αφρική. Μικρός πληθυσμός απαντάται στην Α. Βρετανία.
Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, πουλιά, έντομα. Φωλιάζει σε
ψηλούς καλαμιώνες.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί πάνω από ένα
τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

*

*

*

*
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Περιστέρι

II

Δάση φυλλοβόλων και
μικτά δάση.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/NE

Οι οικότοποι περιλαμβάνουν διάφορα ανοιχτά και ημιανοιχτά
ενδιαιτήματα. Χρησιμοποιεί τα βράχια και τις προεξοχές των
βράχων για να κουρνιάσει και αναπαράγεται στην άγρια φύση.
Αρχικά βρέθηκε στην άγρια μορφή του στην Ευρώπη, τη Βόρεια
Αφρική και τη δυτική Ασία, όμως έχει εγκατασταθεί μέσα σε
πόλεις σε όλο τον κόσμο. Το είδος είναι άφθονο, με εκτιμώμενο
πληθυσμό από 17 έως 28 εκατομμύρια άγρια πτηνά στην Ευρώπη.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

CITES
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη
την Περιοχή Μελέτης.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος.

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

LC/NE

Αναπαράγεται σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση, όμως
προτιμά τα δάση με ώριμα ψηλά φυλλοβόλα δέντρα όπου
αφθονούν η βελανιδιά, ο γαύρο, η οξιά, ο φράξινος και η φτελιά.
Προσελκύεται επίσης από τα οπωροφόρα δέντρα, ειδικά τις
κερασιές, τους πυρήνες των οποίων σπάει με το δυνατό του
ράμφος (μπορεί να ασκήσει δύναμη πάνω από 50 κιλά!). Η
διατροφή του περιλαμβάνει επίσης έντομα. Πολύ επιφυλακτικό
και ντροπαλό. Συχνάζει επάνω σε φυλλωσιές ή του αρέσει να
πετάει γρήγορα ψηλά μέσα στα δάση. Συνήθως φωλιάζει σε
φυλλοβόλα δέντρα, πάνω στον κορμό ή στις διχάλες που
σχηματίζουν τα κλαδιά, σε αρκετά εκτεθειμένες τοποθεσίες.

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Λιβάδια

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

LC/NE

Αναπαράγεται σε ανοιχτές πεδινές εκτάσεις με θερμά κλίματα, σε
ψηλό γρασίδι ή σε χωράφια. Προτιμά το πιο ξηρό έδαφος και
αποφεύγει τα δέντρα. Μόνιμο είδος. Φωλιάζει σε χαμηλή
βλάστηση.

Οικολογία

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

II

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Columba livia

Κοκκοθραύστης

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Coccothraustes
coccothraustes

Κιστικόλη

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Cisticola juncidis

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Columba oenas

Φασσοπερίστερο

LC/NT

Το φασσοπερίστερο είναι ένα είδος που φωλιάζει σε τρύπες μέσα
στα δέντρα και εμφανίζει ραγδαία μείωση του πληθυσμού του,
λόγω απώλειας των οικοτόπων του σε συνδυασμό με το κυνήγι.
Πριν από την αποψίλωση των δασών, το φασσοπερίστερο ήταν το
πιο συχνό είδος περιστεριού, ενώ φωλιάζει κυρίως σε βελανιδιές ή
πεύκα, αλλά φωλιάζει και σε κοιλότητες δέντρων, τα οποία
συνήθως βρίσκονται μόνο μέσα σε υπεραιωνόβια δάση. Στις
καλλιεργήσιμες εκτάσεις δεν υπάρχουν τόσες πολλές θέσεις για να
φωλιάσει, άρα είναι πιο σπάνιο. Επιπλέον, καθώς τα
φασσοπερίστερα φωλιάζουν δύο-δύο, χρειάζεται μια δεύτερη
θέση (κοίλωμα) για το ταίρι του. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι
φωλιάζει σε λαγούμια κουνελιών, ερείπια με κοιλότητες αρκετά
μεγάλες ώστε να χωρέσει τη φωλιά του και παλιούς φράχτες από
λεύκες που έχουν πολλές κοιλότητες για να φωλιάσει, καθώς και
μέσα σε ρωγμές σε βράχους ή γκρεμούς, σε κισσούς ή μέσα στην
παχιά βλάστηση γύρω από τους κορμούς φλαμουριάς. Θα
χρησιμοποιήσει επίσης τεχνητές φωλιές. Τα φασσοπερίστερα
προτιμούν να κατασκευάζουν τις φωλιές τους κοντά. Εκτός της
αναπαραγωγικής περιόδου, τα φασσοπερίστερα ζουν επίσης μέσα
σε κοιλότητες. Οι οικότοποί τους βρίσκονται κυρίως σε ανοικτές
εκτάσεις, γιατί αν και συχνά φωλιάζουν σε δέντρα, προτιμούν τα
πάρκα από τα πυκνά δάση. Απαντώνται επίσης συχνά στις ακτές
όπου φωλιάζουν μέσα σε τρύπες βράχων.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.
Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της υπεράκτιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Μάρτιος Ιούνιος
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Κοράκι

Corvus corone

Μαυροκουρούνα

III

II

LC/NE

Μεγάλο είδος στην οικογένεια των περιστεριών. Ανήκει στο γένος
Columba και, όπως όλα τα περιστέρια, ανήκει στην οικογένεια των
Columbidae. Απαντάται συνήθως στη νοτιοανατολική Αγγλία.
Αναπαράγεται σε δέντρα σε δάση, πάρκα και κήπους και γεννά δύο
λευκά αυγά σε μια απλή φωλιά από κλαδιά, και τα αυγά του
εκκολάπτονται μετά από 17 έως 19 ημέρες. Οι φάσσες φαίνεται να
προτιμούν τα δέντρα κοντά σε δρόμους και ποτάμια. Οι φωλιές
τους είναι ευάλωτες στις επιθέσεις, ιδιαίτερα από κοράκια, και
ιδιαίτερα στις αρχές κάθε έτους που δεν την έχουν ακόμη
προστατεύσει πλήρως από φύλλα.

LC/NE

Το Κοράκι (Corvus corax), γνωστό και ως κόρακας, είναι ένα μεγάλο,
ολόμαυρο στρουθιόμορφο πουλί. Απαντάται σε όλο το βόρειο
ημισφαίριο και είναι η πιο διαδεδομένη από όλες τις κορακίδες. Το
κοράκι συνυπάρχει με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια και σε
ορισμένες περιοχές ήταν τόσο πολυπληθές που θεωρείται
παράσιτο. Μέρος της αντοχής του οφείλεται στο γεγονός ότι είναι
παμφάγο. Τα κοινά κοράκια είναι εξαιρετικά ευέλικτα και
ευκαιριακά στην αναζήτηση τροφής, ενώ τρέφονται με πτώματα,
έντομα, δημητριακά, μούρα, φρούτα, μικρά ζώα και υπολείμματα
τροφών. Τα κοράκια μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ποικίλα κλίματα.
Αυτό το είδος έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια από οποιοδήποτε άλλο
μέλος του γένους του και ένα από τα μεγαλύτερα από οποιοδήποτε
άλλο στρουθιόμορφο είδος. Τα περισσότερα κοράκια προτιμούν τις
δασώδεις περιοχές, που γειτνιάζουν με μεγάλες ανοικτές εκτάσεις,
ή παράκτιες περιοχές στις οποίες δημιουργούν τη φωλιά τους και
αναζητούν την τροφή τους.

*

LC/NE

Είδη που το συναντάμε παντού. Φωλιάζει γενικά σε απομονωμένα
δέντρα, αν και συνήθως είναι πιο κοινωνικό τον χειμώνα.

Εμφανίζεται στην περιοχή
μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Μάρτιος Ιούνιος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Εμφανίζεται στην περιοχή
μελέτης.

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

*

Δασικές εκτάσεις

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος
Μάρτιος Ιούνιος

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ
II

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Corvus corax

III

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Φάσσα

Οικολογία

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Columba palumbus

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Βουβόκυκνος

II

Κατοικεί σε λιβάδια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά προτιμά τις
περιοχές με πυκνή, ψηλή βλάστηση.

Λιβάδια

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/NE

Κατοικεί σε δάση και δασικές εκτάσεις

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/NE

Η γαλαζοπαπαδίτσα φωλιάζει σε οποιαδήποτε κατάλληλη τρύπα
μέσα σε δέντρα, σε τοίχους ή κορμούς ή μέσα σε τεχνητές φωλιές

Εντοπίζεται στην περιοχή
μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/LC

Το είδος φωλιάζει μέσα σε μεγάλους σωρούς που χτίζει με
παραθαλάσσια βλάστηση σε ρηχά νερά σε νησιά, στη μέση ή στις
άκρες λιμνών. Είναι μονογαμικό και επαναχρησιμοποιεί συχνά την
ίδια φωλιά κάθε χρόνο, αποκαθιστώντας ή ανακατασκευάζοντάς
την ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αρσενικοί και οι θηλυκοί κύκνοι
φροντίζουν μαζί τη φωλιά, και μόλις οι μικροί κύκνοι αρχίσουν να
πετούν, δεν είναι ασυνήθιστο ολόκληρη η οικογένεια να αναζητά
τροφή. Τρέφονται με διάφορα είδη βλάστησης, τόσο με υδρόβια
φυτά που βρίσκουν μέσα στο νερό τα οποία φτάνουν με τον μακρύ
λαιμό τους όσο και στη στεριά.

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Δάση

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.
Delichon urbicum

Λευκοχελίδονο

Dendrocopos
leucotos

Λευκονώτης

II

LC/NE

I

LC/NT

Προτιμά τα δάση, τις σαβάννες, τα λιβάδια, τις βραχώδεις περιοχές
(π.χ. βράχια στην ενδοχώρα, κορυφές βουνών), τεχνητές/χερσαίες
εκτάσεις.
Στην αναπαραγωγική περίοδο, φτιάχνει τη φωλιά του μέσα σε
τρύπες πλάτους περίπου 7 εκατοστών και βάθους 30 εκατοστών σε
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

LC/NE

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Εντοπίζεται στην περιοχή
μελέτης.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Cygnus olor

II

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Γαλαζοπαπαδίτσα

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Cyanistes caeruleus

Το είδος μπορεί να απαντηθεί παντού. Κατοικεί σε δασώδεις
στέπες, βοσκοτόπια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, παράκτιους
βράχους και σε πόλεις

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Κούκος

II

LC/NE

Οικολογία

CITES

Cuculus canorus

III

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Ορτύκι

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Coturnix coturnix

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Κάργια

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Corvus monedula

Βόννη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Βέρνη

Περιοχές έργου
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Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

κορμούς δέντρων που βρίσκονται σε αποσύνθεση. Γεννά τρία έως
πέντε λευκά αυγά τα οποία επωάζονται για 10-11 ημέρες. Τρέφεται
κυρίως με σκαθάρια που βρίσκει στα δέντρα, καθώς και με τις
προνύμφες τους και άλλα έντομα, με ξηρούς καρπούς, σπόρους και
μούρα.
Dendrocopos major

Πευκοδρυοκολάπ
της

Dendrocopos
syriacus

Βαλκανοτσικλητά
ρα

Dryobates minor

Dryocopus martius

I

Μικρή τσικλιτάρα

Μαύρος
δρυοκολάπτης

I

LC/NE

Τρέφεται κυρίως με σκαθάρια που βρίσκει στα δέντρα, καθώς και
με τις προνύμφες τους και άλλα έντομα, με ξηρούς καρπούς,
σπόρους και μούρα.

Δάση

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Αναπαράγεται σε ανοιχτές, καλλιεργούμενες εκτάσεις, σε
περιβόλια, κήπους, πάρκα, δενδροστοιχίες, αμπέλια κ.λπ.

Λιβάδια

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Όταν κυνηγάει προνύμφες από σαράκια, κόβει το σάπιο ξύλο και τα
θραύσματα στη βάση των δέντρων αποτελούν συχνά την πρώτη
ένδειξη ότι τα έντομα επιτίθενται στα ανώτερα κλαδιά. Από το
φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη κυνηγάει κυρίως τις προνύμφες
εντόμων που ζουν στα δέντρα, συνήθως στα λεπτά νεκρά κλαδιά
πάνω σε ζωντανά δέντρα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής
περιόδου, τρέφεται συχνά με τα επιφανειακά έντομα που βρίσκει
στο φύλλωμα και τον φλοιό των δέντρων. Οι νεοσσοί τρέφονται
κυρίως με επιφανειακά έντομα, όπως αφιδοειδή και προνύμφες
εντόμων. Τη νύχτα κουρνιάζει μέσα σε παλιές τρύπες.

Δάση

Μάρτιος Ιούνιος

*

LC/LC

Φωλιάζει μέσα σε ώριμα δάση, συχνά σε πευκοδάση και μικτά
δάση, αλλά και σε οξιές. Το εύρος εξάπλωσής του φτάνει έως τη
ΒΔ Ευρώπη. Επιφυλακτικό αλλά και διερευνητικό, μπορεί να
ανταποκριθεί σε κάποιον που μιμείται τη φωνή του.

Ώριμα δάση

Μάρτιος Ιούνιος

*

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

ΦΩΛΙΑΖΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ:
Egretta garzetta

Λευκοτσικνιάς

II

I

LC/VU

Η αναπαραγωγική του εξάπλωση είναι σε υγροτόπους που
βρίσκονται σε θερμά εύκρατα έως τροπικά μέρη της Ευρώπης, της
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*
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Φρυγανοτσίχλονο

II

I

LC/LC

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Emberiza calandra

Τσιφτάς

LC/NE

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην
ακτογραμμή.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας. Σε θερμότερες τοποθεσίες,
τα περισσότερα πουλιά είναι μόνιμοι κάτοικοι. Οι βόρειοι
πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων πολλών ευρωπαϊκών πτηνών,
μεταναστεύουν στην Αφρική και τη νότια Ασία. Μπορεί επίσης να
να περιπλανώνται βόρεια στα τέλη του καλοκαιριού μετά την
περίοδο αναπαραγωγής, το οποίο μπορεί να έχει συμβάλλει στην
εξάπλωση της εμβέλειάς του. Τα πτηνά φωλιάζουν σε αποικίες,
συχνά με άλλα πουλιά, συνήθως σε πλατφόρμες από κλαδιά σε
δέντρα ή θάμνους ή σε καλαμιώνες ή μέσα σε άλση από μπαμπού.
Τρώνε ψάρια, έντομα, αμφίβια, καρκινοειδή και ερπετά.
Καταδιώκουν το θήραμά τους σε ρηχά νερά, τρέχοντας συχνά με
ανασηκωμένα φτερά ή πλατσουρίζοντας τα πόδια τους για να
ταράξουν τα μικρά ψάρια. Μπορεί επίσης να στέκονται ακίνητα
περιμένοντας να στήσουν ενέδρα στο θήραμα.

Emberiza caesia

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Emberiza cia

Βουνοτσίχλονο

II

LC/NE

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Emberiza cirlus

Σιρλοτσίχλονο

ΙΙ

LC/NE

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

*

*

Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Μάρτιος Ιούνιος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Emberiza citrinella

Χρυσοτσίχλονο

II

LC/NE

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Emberiza hortulana

Βλάχος

I

LC/LC

Ιθαγενής των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και της δυτικής
Ασίας, ο βλάχος μεταναστεύει το φθινόπωρο στην τροπική Αφρική
και επιστρέφει στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου. Η κατανομή
του σε όλο το φάσμα αναπαραγωγής του φαίνεται να είναι πολύ
τοπική, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε προφανή λόγο.
Τοποθετεί τις φωλιές του πάνω ή κοντά στο έδαφος.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Emberiza
melanocephala

Αμπελουργός

ΙΙ

LC/NE

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Καλαμοτσίχλονο

II

LC/NE

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

Δάση, λιβάδια

Μάρτιος Ιούνιος

*

Μάρτιος Ιούνιος

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.
Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

ΙΙ

LC/NE

Προτιμά τα δάση, τις θαμνώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια τόσο τεχνητά
όσο και χερσαία.

Γκρεμοί.

Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

II

I

LC/LC

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Αναπαράγεται σε αποικίες κυρίως σε νησιά της Μεσογείου και
παράκτιους βράχους. Η αναπαραγωγή του καθυστερεί έως τα
τέλη του καλοκαιριού-φθινοπώρου για να συμπέσει με τη
φθινοπωρινή μετανάστευση των μικρών στρουθιόμορφων
πουλιών, που αλιεύονται στη θάλασσα. Τρέφεται με μικρά
πουλιά. Φωλιάζει σε γκρεμούς ή στις σχισμές των βράχων.

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος.
Το είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Πατραϊκός Κόλπος

*

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Emberiza schoeniclus

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Πατραϊκός Κόλπος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

CITES
II

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

LC/VU

Το είδος αυτό αναπαράγεται από τη Μεσόγειο έως την Κίνα και τη
Μογγολία κατά μήκος της νότιας κεντρικής Ασίας. Είναι
καλοκαιρινός μετανάστης διαχειμάζει στην Αφρική και το Πακιστάν
και μερικές φορές ακόμη και στην Ινδία και το Ιράκ. Είναι σπάνιο
βόρεια της αναπαραγωγικής του εμβέλειας και μειώνεται στην
ευρωπαϊκή του εμβέλεια. Το κιρκινέζι τρώει έντομα, αλλά και μικρά
πουλιά, ερπετά και τρωκτικά (ιδιαίτερα ποντίκια), τα οποία συχνά
βρίσκει πάνω στο έδαφος. Φωλιάζει δημιουργώντας αποικίες σε
κτίρια, γκρεμούς ή σε τρύπες δέντρων και γεννά έως και 3-6 αυγά.
Δεν χτίζει συμπαγείς φωλιές, το οποίο είναι χαρακτηριστικό στα
γεράκια.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

I

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη
I,
II

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Κιρκινέζι

Οικολογία

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Falco naumanni

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Μάρτιος Ιούνιος

*

Μάρτιος Ιούνιος

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Falco peregrinus

Πετρίτης

II

I

LC/LC

II

Αναπαράγεται σε απότομους παράκτιους βράχους ή σε βουνά,
καθώς και σε γκρεμούς σε πεδινές εκτάσεις και στο έδαφος σε
ανοιχτούς βάλτους στην τάιγκα. Μεταναστεύει βόρεια και
ανατολικά. Τρέφεται με μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνά, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από γρήγορη οριζόντια καταδίωξη ή
πέφτοντας από ύψος με κλειστά φτερά. Φωλιάζει σε γκρεμούς,
σπάνια σε παλιές φωλιές σε δέντρα ή (ιδίως στη βορειοανατολική
τάιγκα) στο έδαφος.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το
είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή

*

*

*

*
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*

*

Μεσογειακά φυλλοβόλα
δάση και μικτά δάση. Το
είδος
απαντάται
σε
ολόκληρη
την

Μάρτιος Ιούνιος

*

μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο.
Falco subbuteo

Falco tinnunculus

Δεντρογέρακο

II

Βραχοκιρκίνεζο

LC/NE

II

LC/NE

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Ficedula albicollis

Κρικομυγοχάφτης

II

II

I

LC/NE

Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη (απομονωμένοι
πληθυσμοί υπάρχουν και στα στα νησιά Gotland και Oland στη
Βαλτική Θάλασσα, Σουηδία) και στη νοτιοδυτική Ασία και είναι
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Λιβάδια

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

II

Ημερόβιο ζώο που ζει στις πεδιάδες και προτιμά ανοιχτούς
βιότοπους όπως χωράφια, ρείκια, θαμνώδεις εκτάσεις και βάλτους.
Δεν εντοπίζεται μόνο σε δασικές εκτάσεις, εφόσον υπάρχουν
εναλλακτικές τοποθεσίες για να κουρνιάσει και να φωλιάσει, όπως
βράχοι ή κτίρια. Ευδοκιμεί στις άδενδρες στέπες όπου υπάρχουν
άφθονα ποώδη φυτά και θάμνοι για να μπορέσει να βρει το θήραμά
του. Το βραχοκιρκίνεζο προσαρμόζεται εύκολα στους ανθρώπινους
οικισμούς, εφόσον υπάρχουν επαρκείς εκτάσεις βλάστησης, και
μπορεί ακόμη και να απαντηθεί σε υγροτόπους, βαλτότοπους και
άνυδρες σαβάνες.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Λιβάδια

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Είναι πουλί που κατοικεί στην ύπαιθρο, όπως σε καλλιεργήσιμες
εκτάσεις, έλη, στην τάιγκα και τη σαβάνα. Είναι ευρέως
διαδεδομένο στις πεδινές εκτάσεις με διάσπαρτα μικρά δέντρα.

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

II

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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μεταναστευτικό και διαχειμάζει στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας.
Σπανίως περιπλανάται στη δυτική Ευρώπη.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Ficedula
semitorquata

Πατσαλομαντού

I

LC/DD

Αναπαράγεται σε δάση φυλλοβόλων ή σε μικτά δάση, σε
χαμηλότερου και μεσαίου υψομέτρου βουνά και συχνά κατά μήκος
των ποταμών. Καλοκαιρινοί επισκέπτες που διαχειμάζουν στην
Αφρική. Είναι πτηνά των φυλλοβόλων δασών, των πάρκων και των
κήπων, τα οποία προτιμούν τα γέρικα δέντρα με κοιλότητες στις
οποίες φωλιάζουν. Χτίζουν μια ανοιχτή φωλιά σε μια τρύπα μέσα
στα δέντρα ή σε τεχνητές φωλιές.

παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.
Μεσογειακά φυλλοβόλα
δάση και μικτά δάση. Το
είδος
απαντάται
σε
ολόκληρη
την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Fringilla coelebs

Fulica atra

Κοινός σπίνος

Φαλαρίδα

LC/NE

II

II

LC/NE

Αυτό το είδος κατοικεί σε πεδινά και κατώτερα ορεινά δάση
φυλλοβόλων, κωνοφόρων δασών και μικτών δασών με ελαφρά
προτίμηση στην οξιά (Fagus), το γαύρο (Carpinus), την ώριμη
βελανιδιά (Quercus), την ερυθρελάτη (Picea) και το πεύκο (Pinus).
Απαντάται επίσης στις άκρες και τα ξέφωτα των δασών, τις ακτές,
τα ρείκια, τις άκρες της τούνδρας και τις γεωργικές περιοχές, τους
φράχτες, τους οπωρώνες, τα πάρκα και τους κήπους. Στα Κανάρια
Νησιά απαντάται σε περιοχές όπου υπάρχει δάφνη (Lauraceae) και
σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.
Αυτό το είδος χτίζει τη φωλιά του με νεκρά καλάμια ή χόρτα, αλλά
και κομμάτια χαρτιού ή πλαστικού κοντά σε όχθες ή σε υποβρύχια
εμπόδια που προεξέχουν από το νερό, όπου γεννά έως και 10 αυγά,
μερικές φορές 2 ή 3 φορές σε κάθε εποχή. Συνήθως επιβιώνουν
λίγα μόνο μικρά. Αποτελεί συχνά λεία πτηνών όπως οι ερωδιοί και
οι γλάροι.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

CITES
Οι φαλαρίδες μπορεί να είναι πολύ βάναυσες με τα μικρά τους, για
παράδειγμα, όταν δεν βρίσκουν τροφή. Δαγκώνουν τα μικρά τους
όταν ζητούν φαγητό και το κάνουν επανειλημμένα μέχρι να
σταματήσουν να ζητούν και να πεθάνουν από την πείνα. Αν
συνεχίσουν να τους ζητούν τροφή, μπορεί να τα δαγκώσουν τόσο
δυνατά ώστε να τα σκοτώσουν.
Η φαλαρίδα είναι παμφάγο και τρέφεται με διάφορα μικρά
ζωντανά θηράματα, όπως αυγά άλλων υδρόβιων πτηνών, καθώς
και φύκια, βλάστηση, σπόρους και φρούτα. Παρουσιάζει σημαντική
διαφοροποίηση στις τεχνικές διατροφής του, ενώ βόσκει στην ξηρά
ή στο νερό. Στο νερό μπορεί να αναποδογυρίσει όπως η
πρασινοκέφαλη πάπια ή να βουτήξει για να αναζητήσει τροφή.

Galerida cristata

Garrulus glandarius

Κατσουλιέρης

Κίσσα

II

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

Πατραϊκός Κόλπος

LC/NE

Αναπαράγεται σε διάφορους τύπους δασικών εκτάσεων, τόσο
κωνοφόρων όσο και φυλλοβόλων, και σε μεγαλύτερα δασώδη
πάρκα. Προτιμά περιοχές με βελανίδια (δευτερευόντως καρπούς
οξιάς, σπόρους κερατίνου), που αποθηκεύει το φθινόπωρο ως
τροφή για τον χειμώνα. Μεταφέρει την τροφή του πολλά
χιλιόμετρα μακριά. Πρόκειται κυρίως για «μόνιμο κάτοικο», αν και
οι βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν Ν και ΝΔ κάποιες φορές το
φθινόπωρο. Είναι διαρκώς άγρυπνο και ντροπαλό και δύσκολο να
προσεγγιστεί. Είναι παμφάγο. Η καλοκαιρινή διατροφή του
περιλαμβάνει πολλά αυγά και νεοσσούς. Φωλιάζει συνήθως στα
δέντρα.

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

LC/NE

Το είδος αυτό κατοικεί σε ξηρές πεδιάδες με αραιή βλάστηση και
ξηρές καλλιέργειες. Μπορεί αρχικά να κατοικούσε σε ζεστά ημιερημικά τοπία και σε στέπες, αλλά έχει επίσης προσαρμοστεί σε
τοπία τροποποιημένα από τον άνθρωπο, όπως η ανοιχτή ύπαιθρος
στη βόρεια λεκάνη της Μεσογείου.

Οικολογία

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.
Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Gelochelidon nilotica

Glaucidium
passerinum

Γελογλάρονο

Σπουργιτόγλαυκα

ΙΙ

II

I

I

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε αποικίες σε λίμνες, έλη και ακτές.
Φωλιάζει σε προεξοχές στο έδαφος και γεννά δύο έως πέντε αυγά.
Ενώ είναι ευρέως κατανεμημένο σε περιοχές με γλυκό νερό στην
Ευρασία, συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με περιοχές όπου
υπάρχει θαλασσινό νερό, παράκτιες περιοχές της Βόρειας
Αμερικής.

LC/VU

LC/NE

II

Είναι μη αποδημητικό είδος, που σημαίνει ότι τα ενήλικα άτομα
είναι «μόνιμοι κάτοικοι» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο εύρος
αξάπλωσής του. Αυτό δεν ισχύει τους κρύους χειμώνες, όταν τα
ενήλικα άτομα μπορεί να μεταναστεύσουν νότια. Τα μικρά του
είδους μεταναστεύουν συνήθως το φθινόπωρο ή το χειμώνα.
Φωλιάζουν σε κοιλότητες στα δέντρα και πολλές φορές σε παλιές
τρύπες από δρυοκολάπτες. Τα δέντρα είναι συνήθως κωνοφόρα
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος,
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.

Δάση

Απρίλιος –
Ιούλιος
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όπως και τα δάση στα οποία προτιμούν να ζουν. Σε ορισμένες
περιπτώσεις φωλιάζουν όμως και σε σημύδες και οξιές. Οι
κουκουβάγιες αυτές ζευγαρώνουν το φθινόπωρο και τα τέλη του
χειμώνα/αρχές της άνοιξης.

Haematopus
ostralegus

Στρειδοφάγος

NT/NE

Αναπαράγεται σε ανοιχτές, επίπεδες ακτές. Συνήθως τρέφεται σε
παλιρροϊκά επίπεδα ή χωράφια και άλλες ανοιχτές εκτάσεις (γενικά
σε απόσταση όχι άνω των 20 χλμ από τη θάλασσα, αλλά τοπικά
πολύ πιο μέσα στην ενδοχώρα). Κουρνιάζει σε αποικίες τον
χειμώνα. Τρέφεται κυρίως με μύδια, σκουλήκια, μαλακόστρακα και
έντομα. Διαθέτει πλατύ και αμβλύ ράμφος που μοιάζει με λεπίδα,
ειδικά προσαρμοσμένο για να ανοίγει κυδώνια, μύδια κ.λπ.
Φτιάχνει τη φωλιά του ξύνοντας απλώς το έδαφος, ενώ προτιμά
βότσαλα, άμμο ή βραχώδες έδαφος σε λιβάδια με βλάστηση.

Hieraaetus fasciatus

Σπιζαετός

LC/ VU

Δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, λιβάδια, υγρότοποι (ενδοχώρα),
βραχώδεις περιοχές (π.χ. βράχοι της ενδοχώρας, βουνοκορφές).

Himantopus
himantopus

Καλαμοκανάς

II

II

I

LC/LC

Ο βιότοπος αναπαραγωγής όλων αυτών των ειδών είναι έλη, ρηχές
λίμνες και υδάτινες στάθμες. Ορισμένοι πληθυσμοί είναι
μεταναστευτικοί και μετακινούνται στις ακτές των ωκεανών το
χειμώνα. Αυτοί που κατοικούν σε θερμότερες περιοχές είναι γενικά
μόνιμα είδη ή μεταναστεύουν σε μικρή εμβέλεια. Στην Ευρώπη, ο
καλαμοκανάς μετακινείται βόρεια της κανονικής του εμβέλειας, και
περιστασιακά παραμένει για να αναπαραχθεί σε χώρες της βόρειας
Ευρώπης, για παράδειγμα στη Βρετανία το 1987.
Αυτά τα πουλιά αναζητούν την τροφή τους στην άμμο ή το νερό.
Τρώνε κυρίως έντομα και καρκινοειδή.
Τοποθετεί τη φωλιά του σε ένα γυμνό σημείο στο έδαφος κοντά
στο νερό. Αυτά τα πουλιά φωλιάζουν συχνά σε μικρές ομάδες,
μερικές φορές μαζί με αβοκέτες.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Ακτές

Μάρτιος Ιούνιος

Γκρεμοί

Μάρτιος Ιούνιος

Βάλτοι και έλη, ρηχές άκρες
λιμνών, κοίτες ποταμών,
πλημμυρισμένα χωράφια,
αρδευόμενες
περιοχές,
υδάτινες στάθμες λυμάτων
και
δεξαμενές
ιχθυοκαλλιέργειας.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.
Hippolais olivetorum

Ελιοτριβιτούρα

I

LC/NT

Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την εγγύς ανατολή.
Είναι μεταναστευτικό, διαχειμάζει στην ανατολική και νότια
Αφρική, από την Κένυα νότια στη Νότια Αφρική.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.
Hirundo rustica

Iduna pallida

Σταβλοχελίδονο

Ωχροστριτσίδα

II

LC/NE

LC/NE

Προτιμά σαβάνες, θαμνώδεις εκτάσεις, λιβάδια, υγροτόπους
(ενδοχώρα) – τεχνητές/χερσαίες, τεχνητές/υδάτινες και θαλάσσιες
περιοχές.

Αυτό το μικρό στρουθιόμορφο πουλί απαντάται σε ξηρές ανοιχτές
εκτάσεις, καθώς και σε καλλιέργειες, με θάμνους ή μερικά δέντρα.
Όπως τα περισσότερα πτηνά του είδους του, είναι εντομοφάγο.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.
Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.
Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή, αν και
πιο σπάνια.
Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.
Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του

*
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Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

*

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

στην ακτογραμμή, αν και
πιο σπάνια.
Ixobrychus minutus

Jynx torquilla

Μικροτσικνιάς

ΙΙ

II

I

Στραβολαίμης

LC/LC

Ο βιότοπος αναπαραγωγής του είναι οι καλαμιώνες. Φωλιάζει σε
πλατφόρμες από καλάμια σε θάμνους. Τρέφεται με ψάρια, έντομα
και αμφίβια.

Καλαμιώνες

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Προτιμά περιοχές που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια
λαχανικών όταν περιέχουν γυμνό έδαφος όπου μπορεί να
αναζητήσει την τροφή του. Δεν επιλέγουν τυχαία το έδαφος, καθώς
τα πτηνά που φθάνουν ευνοούν ορισμένες περιοχές έναντι άλλων
ενώ αποικίζουν τις ίδιες περιοχές κάθε χρόνο. Ευνοϊκές περιοχές
για τα πτηνά αυτά είναι οι οπωρώνες, γενικά, και οι παλαιότεροι
ειδικότερα, πιθανώς επειδή στο πυκνό τους φύλλωμα μπορούν να
αναπτυχθούν περισσότερα πτηνά και το έδαφος από κάτω έχει
ελάχιστη βλάστηση, παράγοντες που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα
μυρμηγκιών, τα οποία αποτελούν το κύριο θήραμα των πτηνών.

Οπωρώνες

Μάρτιος Ιούνιος

Μόνιμες
καλλιέργειες,
αρόσιμη γη, λιβάδια. Το
είδος απαντάται σε όλη την
Περιοχή Μελέτης και
μπορεί να αναζητήσει την
τροφή του στη ζώνη της
παραλίας

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση
του.
Μπορεί επίσης να αναζητά

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Lanius collurio

Αετομάχος

I

LC/NE

Αναπαράγεται σε ανοιχτές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, συχνά σε
ρείκια και βοσκοτόπια με κράταιγο, τσάπουρνο και τριανταφυλλιά,
καθώς και σε πλαγιές με άρκευθο. Καλοκαιρινός επισκέπτης που
αγαπάει τον ήλιο και διαχειμάζει στην τροπική Αφρική ενώ
επιστρέφει τον Μάιο. Εξειδικεύεται στα έντομα. Κάποια άτομα
δημιουργούν απόθεμα και ρίχνουν το πλεόνασμα σε θάμνους με
αγκάθια.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Lanius minor

Σταχτοκεφαλάς

II

I

LC/NT

Αναπαράγεται σε ανοιχτές εκτάσεις με καλλιέργειες, οπωρώνες,
δεντροστοιχίες με λεύκες και διάσπαρτα δέντρα και ελαιώνες (αλλά
όχι σε δασικές εκτάσεις). Του αρέσει η ζέστη, γι’ αυτό προτιμά
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*

*

*

*

*
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Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

περισσότερο τις πεδιάδες. Συχνά, στέκεται παρατηρώντας πάνω σε
τηλεφωνικά καλώδια στην άκρη του δρόμου.

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

*

*

την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.
Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Lanius nubicus

Παρδαλοκεφαλάς

I

LC/NT

Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στο ανατολικό άκρο
της Μεσογείου, ενώ υπάρχει ξεχωριστός πληθυσμός στο δυτικό
Ιράν. Είναι κοινό είδος στην Τουρκία, την Κύπρο, το Ισραήλ και τη
Συρία. Είναι μεταναστευτικό είδος και διαχειμάζει στη
βορειοανατολική Αφρική. Αναπαράγεται σε ανοιχτά δάση και
καλλιεργημένες εκτάσεις. Χτίζει τη φωλιά του στα δέντρα και γεννά
4-7 αυγά.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το
είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,

Μάρτιος Ιούνιος
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αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

Larus audouinii

Αιγαιόγλαρος

Larus michahellis

Κιτρινοπόδης
γλάρος

II

II

LC/NE

II

II

Αυτό το είδος κατοικεί σε θαμνώδεις ή δενδρώδεις εκτάσεις, σε
ανοιχτές εκτάσεις με πλήθος μεγάλων εντόμων και κουρνιάζει σε
σημεία με επιβλητική θέα της περιοχής. Απαντάται συνήθως σε
ημιυπαίθριες περιοχές με αραιούς θάμνους και δέντρα, όπως
ανοιχτά δάση, παλιούς οπωρώνες, ελαιώνες (Olea), κήπους και
πάρκα ή φράχτες με μεγάλους αγκαθωτούς θάμνους. Στην Ελλάδα
προτιμά το ανοιχτό πευκοδάσος. Σε πολλές περιοχές εμφανίζεται
σε καλλιεργημένες εκτάσεις με δέντρα και στα βόρεια της
εμβέλειάς του είναι ένα τυπικό πουλί που απαντάται σε παλιούς
παραδοσιακούς οπωρώνες, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πρόβατα ή
βοοειδή.

I

VU/VU

Αποικίες του βρίσκονται σε εκτεθειμένους βραχώδεις γκρεμούς και
σε υπεράκτια νησιά ή βραχονησίδες, που συνήθως δεν ξεπερνούν
τα 50 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Στο Αιγαίο
αναπαράγεται σε ακατοίκητα νησιά με ήπια κλίση προς τη θάλασσα
και καλυμμένα με μεγάλες πέτρες, ερύγγιο, γρασίδι και χαμηλούς
θάμνους Pistacia lentiscus.

II

LC/NE

Κοντά στις ακτές, συχνά και στην ενδοχώρα, τρέφεται σε χωράφια,
σκουπιδότοπους κ.λπ.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

Ακατοίκητα νησιά, χαμηλοί
θάμνοι

Μάρτιος Ιούνιος

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Leiopicus medius

Μεσαίος
δρυοκολάπτης

Limosa limosa

Λιμόζα

Linaria cannabina

Φανέτο

I

II

LC/LC

Του αρέσει να αναζητεί την τροφή του ψηλά στα δέντρα, να κινείται
συνεχώς και να παρεμποδίζει τη θέα. Στην αναπαραγωγική
περίοδο, φτιάχνει τη φωλιά του μέσα σε τρύπες πλάτους περίπου
5 εκατοστών σε κορμούς δέντρων που βρίσκονται σε αποσύνθεση
ή σε χοντρά κλαδιά. Γεννά τέσσερα έως επτά αυγά που επωάζονται
για 11–14 ημέρες.

Δάση

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι τέλματα σε κοιλάδες
ποταμών, πλημμυρικές εκτάσεις στις παρυφές μεγάλων λιμνών,
υγρές στέπες, υπερυψωμένοι βάλτοι και βαλτότοποι. Σημαντικό
ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού χρησιμοποιεί πλέον
δευτερεύοντες οικοτόπους: υγρά πεδινά λιβάδια, παράκτιους
βαλτότοπους,
βοσκοτόπια,
υγρότοπους
κοντά
σε
υδατοκαλλιέργειες ή έργα αποχέτευσης και λιμνοθάλασσες με
αλμυρό νερό.

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Η αναπαραγωγή του ευνοείται σε ανοικτές εκτάσεις με πυκνούς
θάμνους, συμπεριλαμβανομένων των χερσότοπων και των

Θάμνοι

Μάρτιος Ιούνιος

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το
είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

*

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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περιβολιών. Φτιάχνει τη φωλιά του μέσα σε θάμνους, όπου γεννά
τέσσερα έως επτά αυγά.
Αυτό το είδος μπορεί να σχηματίσει μεγάλες ομάδες εκτός της
αναπαραγωγικής περιόδου, στις οποίες μερικές φορές
αναμειγνύονται και άλλοι σπίνοι, όπως ο κοινός σπίνος, σε ακτές
και αλυκές.
Locustella
luscinioides

Νερομουγιούδι

Loxia curvirostra

Σταυρομύτης

Lullula arborea

Δεντροσταρήθρα

LC/NE

II

LC/NE

I

LC/LC

Απαντάται σε καλαμιώνες, έλη και λιμνοθάλασσες με καλάμια,
φασκόμηλο και άλλη ελώδη βλάστηση, ενίοτε με διάσπαρτους
θάμνους.
Αναπαράγεται σε διάφορα δάση κωνοφόρων στη Βόρεια Αμερική
και την Ευρασία. Οι κινήσεις και η εμφάνισή του συνδέονται άμεσα
με τη διαθεσιμότητα σπόρων κωνοφόρων, οι οποίοι αποτελούν την
κύρια πηγή διατροφής του. Φωλιάζουν συνήθως στα τέλη του
καλοκαιριού (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) όταν ωριμάζουν οι σπόροι των
περισσότερων ειδών κωνοφόρων, αλλά μπορούν να φωλιάσουν
οποιαδήποτε εποχή του χρόνου εάν εντοπίσουν μια περιοχή με την
κατάλληλη καλλιέργεια κωνοφόρων.
Αυτό το είδος θεωρείται νομαδικό και ιδιαίτερα επιδορμικό, καθώς
η παραγωγή σπόρων κωνοφόρων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά
από έτος σε έτος και τα πουλιά διασκορπίζονται ευρέως για να
αναπαραχθούν και να αναζητήσουν τροφή όταν η καλλιέργεια
κωνοφόρων στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκονται δεν
ευδοκιμήσει. Σε πολλές περιοχές της εμβέλειάς τους θεωρούνται
ακανόνιστα γιατί μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένες χρονιές και σε
άλλες όχι.
Αναπαράγεται σε ανοιχτά δάση, ενώ προτιμά τα πεύκα που
βρίσκονται σε αμμώδες έδαφος, αλλά και σε μικτά ή πλατύφυλλα
δάση με ξέφωτα και σε χερσότοπους με διάσπαρτες θαμνώδεις
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Έλη, καλαμιώνες

Μάρτιος Ιούνιος

Δάση κωνοφόρων

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Μεσογειακά
δάση
κωνοφόρων, μεσογειακά
δάση φυλλοβόλων, μικτά

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

ΙΙ

II

LC/NE

Στην Ευρώπη, αυτό το είδος κατοικεί σε μεγάλες κοιλάδες
ποταμών, σε βοσκότοπους και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με
φυτοφράκτες (σειρές δέντρων) και διάσπαρτα δέντρα, σε
ηλιόλουστες βουνοπλαγιές, λιβάδια, χωράφια με τριφύλλι,
πεδιάδες, στέπες, θαμνώδεις όχθες ποταμών σε ημιερήμους και
σχεδόν κάθε ανοιχτή και πλούσια σε ξυλεία έκταση, όπως δάση με
φελλόδρυες, ελαιώνες, αλμυρίκια, ορυζώνες, καλλιέργειες
δημητριακών και ριζών, και μεσογειακή μακία.
ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Microcarbo
pygmaeus

Λαγγόνα

II

I

LC/LC

Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη νοτιοδυτική
Ασία. Είναι εν μέρει μεταναστευτικό, με τους βόρειους
πληθυσμούς να διαχειμάζουν νοτιότερα, κυρίως εντός της περιοχής
αναπαραγωγής του. Σπανίως εντοπίζεται στη δυτική Ευρώπη. Στη
λαγγόνα αρέσουν οι υδάτινοι όγκοι με άφθονη βλάστηση, οι λίμνες
και τα δέλτα των ποταμών. Εγκαταλείπει τις ορεινές και ψυχρές και
ξηρές περιοχές. Λατρεύει τους ορυζώνες ή άλλες πλημμυρισμένες
περιοχές όπου μπορεί να βρει θάμνους και δέντρα. Κατά τη
διάρκεια του χειμώνα απαντάται επίσης συχνά σε νερά με
υψηλότερη αλατότητα, σε εκβολές ποταμών ή σε τεχνητές λίμνες.
Ζουν μοναχικά ή σε ομάδες και είναι κατά κάποιο τρόπο
προσαρμοσμένα στην ανθρώπινη παρουσία. Φτιάχνουν τη φωλιά
από κλαδιά και καλάμια σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, σε
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Δάση, λιβάδια

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Εντομοφάγο είδος που αναπαράγεται σε δάση και θάμνους.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

δάση. Το είδος απαντάται
σε ολόκληρη την παράκτια
Περιοχή Μελέτης.

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

LC/NE

εκτάσεις. Τα πουλιά από τη Βόρεια Ευρώπη μεταναστεύουν στη
Νότια Ευρώπη.

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

II

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Αηδόνι

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Luscinia
megarhynchos

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

*

*

δέντρα, θάμνους, ιτιές αλλά σποραδικά σε καλαμιές (πάνω σε
μικρές πλωτές νησίδες). Στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και οι δύο
γονείς επωάζουν τα αυγά τους για 27-30 ημέρες και οι νεοσσοί
γίνονται ανεξάρτητοι μετά από 70 ημέρες. Τα μικρά τρέφονται από
τους γονείς τους με μικρά ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα (Kiss &
Rekasi, 2002). Συχνά μοιράζονται τον ίδιο τύπο οικοτόπου με τους
τσικνιάδες, τους ερωδιούς και τις πλαταλείνες.
Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη
την περιοχή μελέτης κατά
τη μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ
Milvus migrans

Τσίφτης

II

I

LC/CR

ΙΙ

Καλοκαιρινοί επισκέπτες, τους χειμώνες απαντάται στην Αφρική.
Αναπαράγεται σε δάση κοντά σε λίμνες, ποτάμια ή υγροτόπους,
καθώς και κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς. Φτιάχνει τη φωλιά
του στα δέντρα.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το
είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.

Μάρτιος Ιούνιος
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Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.
Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Milvus milvus

Ψαλιδιάρης

II

I

NT/DD

ΙΙ

Αναπαράγεται σε δάση κοντά σε λίμνες που είναι διάσπαρτες σε
ανοιχτές εκτάσεις. Τρέφεται με ψάρια, ψοφίμια , απορρίμματα,
έντομα. Συχνά κλέβει τροφή από άλλα πουλιά. Φωλιάζει σε ψηλά
δέντρα.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το
είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.

Μάρτιος Ιούνιος
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Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Monticola saxatilis

Πετροκότσυφας

II

LC/NE

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε ανοιχτές ξηρές λοφώδεις εκτάσεις,
συνήθως σε υψόμετρο πάνω από 1500 m. Φωλιάζει σε κοιλότητες
βράχων, όπου γεννά 4–5 αυγά. Είναι παμφάγο, τρώει διάφορα
έντομα, μούρα και μικρά ερπετά

Monticola solitarius

Γαλαζοκότσυφας

ΙΙ

LC/NE

Αναπαράγεται σε ανοιχτές ορεινές περιοχές. Φωλιάζει σε
κοιλότητες βράχων και σε τοίχους.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδ
α

II

LC/NE

Το είδος κατοικεί σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία μη δασικών υγρών
και ξηρών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων ακτών, βραχωδών ή
αμμωδών ορεινών ποταμών και πεδινών ποταμών βραδείας ροής,
σε ακτές λιμνών, γεωργικές εκτάσεις, κήπους, πάρκα και μικρών
λιβαδιών, κοντά σε εργοστάσια σε πόλεις και κωμοπόλεις.
Απαντάται επίσης συχνά σε πόλεις και χωριά.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουρά
δα

II

LC/NE

Το είδος κατοικεί σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία μη δασικών υγρών
και ξηρών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων ακτών, βραχωδών ή
αμμωδών ορεινών ποταμών και πεδινών ποταμών βραδείας ροής,
ακτών λιμνών, γεωργικών εκτάσεων, κήπων, πάρκων και μικρών
λιβαδιών, κοντά σε εργοστάσια σε πόλεις και κωμοπόλεις.
Απαντάται επίσης συχνά σε πόλεις και χωριά.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Λιβάδια

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Λιβάδια

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουρά
δα

II

LC/NE

Το είδος κατοικεί σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία μη δασικών υγρών
και ξηρών οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων ακτών, βραχωδών ή
αμμωδών ορεινών ποταμών και πεδινών ποταμών βραδείας ροής,
ακτών λιμνών, γεωργικών εκτάσεων, κήπων, πάρκων και μικρών
λιβαδιών, κοντά σε εργοστάσια σε πόλεις και κωμοπόλεις.
Απαντάται επίσης συχνά σε πόλεις και χωριά.

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Muscicapa striata

Nycticorax nycticorax

Σταχτομυγοχάφτη
ς

Νυχτοκόρακας

LC/NE

ΙΙ

I

LC/NT

Το είδος αυτό κατοικεί σχεδόν σε κάθε αραιό δάσος ή ξυλώδη
βλάστηση με υπερυψωμένα σημεία όπου μπορεί να κουρνιάσει
απολαμβάνοντας τη θέα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής
περιόδου προτιμά τα ώριμα δέντρα σε καλή απόσταση από τα
νεότερα δέντρα και τους θάμνους, και έτσι έχει προσαρμοστεί καλά
σε λεωφόρους, πάρκα, κήπους, περιβόλια και άλλους
ανθρωπογενείς οικοτόπους, ενώ εγκαθίσταται επίσης σε πολλούς
τύπους φυλλοβόλων ή κωνοφόρων δασών. Απαντάται επίσης στα
όρια των δασών, σε ξέφωτα δασών και καμένες εκτάσεις και σε
δέντρα κατά μήκος ρυακιών, ποταμών και στις άκρες βάλτων.

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση
του.
Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη
την Περιοχή Μελέτης.

Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι υγρότοποι γλυκού και
αλμυρού νερού σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι νυχτοκόρακες
φωλιάζουν σε αποικίες σε πλατφόρμες με ξύλα σε συστάδες
δέντρων ή στο έδαφος σε προστατευμένες τοποθεσίες όπως νησιά
ή καλαμιώνες.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μπορεί επίσης να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Oenanthe hispanica

Ασπροκωλίνα

II

LC/NE

Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, απαντάται σε υπαίθριες
εκτάσεις, άγονες εκτάσεις, άνυδρες εκτάσεις, στέπες, ψηλά
οροπέδια και στις χαμηλότερες πλαγιές λόφων. Στις χειμερινές της
περιοχές καταλαμβάνει παρόμοιους οικοτόπους σε ημίξηρες
περιοχές, ανοιχτές εκτάσεις με αραιούς θάμνους και στα όρια
καλλιεργημένων εκτάσεων, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο
αμμώδες έδαφος.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

ΙΙ

LC/NE

Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, απαντάται σε υπαίθριες
εκτάσεις, άγονες εκτάσεις, άνυδρες εκτάσεις, στέπες, ψηλά
οροπέδια και στις χαμηλότερες πλαγιές λόφων. Στις χειμερινές της
περιοχές καταλαμβάνει παρόμοιους οικοτόπους σε ημίξηρες
περιοχές, ανοιχτές εκτάσεις με αραιούς θάμνους και στα όρια
καλλιεργημένων εκτάσεων, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο
αμμώδες έδαφος.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Oriolus oriolus

Συκοφάγος

ΙΙ

LC/NE

Το είδος απαντάται συνήθως σε ημι-ανοιχτά τοπία, μικτά
πλατύφυλλα δάση και φυτείες, σε παραποτάμια δάση με ψηλές
ιτιές (Salix) και λεύκες (Populus), δασωμένες στέπες, άλση,
θαμνώδεις εκτάσεις, περιβόλια, πάρκα, μεγάλους κήπους,
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Λιβάδια

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Λιβάδια

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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*

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

CITES
φυτοφράκτες, δεντροστοιχίες σε λεωφόρους και άλλες συστάδες
δέντρων σε καλλιεργημένες εκτάσεις. Εμφανίζεται επίσης σε
μεγαλύτερα και πιο συνεχή δάση φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή μικτά
δάση στην Ανατολική Ευρώπη
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Otus scops

Panurus biarmicus

Γκιώνης

Μουστακαλής

II

II

LC/NE

ΙΙ

Προτιμά τα δάση, τις σαβάνες, τις θαμνώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια
τόσο τεχνητά όσο και χερσαία.

Parus major

Καλόγερος

II

LC/NE

Αυτό το είδος μπορεί να απαντηθεί σε άνυδρες περιοχές και
καλλιεργημένες εκτάσεις.

Passer domesticus

Σπιτοσπουργίτης

III

LC/NE

Αυτό το είδος μπορεί να απαντηθεί σε άνυδρες περιοχές,
καλλιεργημένες εκτάσεις και αστικές περιοχές.

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτ
ης

LC/NE

Αυτό το είδος απαντάται κυρίως σε υγρές περιοχές κοντά σε νερό
με δέντρα και θάμνους. Συνήθως συνδέεται με τις καλλιέργειες,
ενώ κατά τόπους επεκτείνεται και σε πιο άνυδρες στέπες και
ημιερήμους ενώ διεισδύει και σε αστικές περιοχές εάν δεν υπάρχει
παρουσία Passer domesticus.

Passer italiae

Ιταλικό σπουργίτι

VU/NE

Στρουθιόμορφο πουλί της οικογένειας των σπουργιτιών Passeridae,
που απαντάται στην Ιταλία και σε άλλα μέρη της περιοχής της
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*

*
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Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Καλαμιώνες

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

LC/NE

Το είδος ειδικεύεται στους υγροτόπους και αναπαράγεται
αποικιακά σε μεγάλους καλαμιώνες δίπλα σε λίμνες ή βάλτους.
Τρώει αφίδες καλαμιών το καλοκαίρι και σπόρους καλαμιών το
χειμώνα, ενώ το πεπτικό του σύστημα αλλάζει για να αντιμετωπίσει
τις πολύ διαφορετικές εποχιακές δίαιτες
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*
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*
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Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
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κατά
τη
μετανάστευση του.

Οικολογία

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος
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Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

Μεσογείου. Εμφανισιακά, είναι κάτι ανάμεσα στον σπιτοσπουργίτη
και τον ισπανικό σπουργίτη, ένα είδος της Μεσογείου και της
Κεντρικής Ασίας που είναι συγγενές με τον σπιτοσπουργίτη. Ο
ιταλικός σπουργίτης εμφανίζεται στη βόρεια Ιταλία και στις
γειτονικές περιοχές, με ενδιάμεσα πτηνά με τον σπιτοσπουργίτη σε
μια πολύ στενή ζώνη επαφής στις Άλπεις, με αργή διαβάθμιση της
εμφάνισης από τον ιταλικό σπουργίτη στον ισπανικό σπουργίτη
στην κεντρική και νότια Ιταλία και περισσότερα πτηνά ενδιάμεσης
εμφάνισης στη Μάλτα, την Κρήτη και άλλα μέρη της Μεσογείου. Ο
ιταλικός σπουργίτης απαντάται στις ανθρώπινες κατοικίες, καθώς
κατοικεί στις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές περιοχές.
Passer montanus

Δεντροσπουργίτη
ς

Ο δεντροσπουργίτης είναι ευρέως διαδεδομένος στις κωμοπόλεις
και τις πόλεις της ανατολικής Ασίας, αλλά στην Ευρώπη προτιμά
την ανοιχτή ύπαιθρο με ελαφρώς δασώδεις εκτάσεις.

LC/NE

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΦΩΛΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ,
ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Pelecanus crispus

Αργυροπελεκάνος

II

II

I

VU/VU

Ι

Ο αργυροπελεκάνος απαντάται σε λίμνες, ποτάμια, δέλτα και
εκβολές ποταμών. Σε σύγκριση με τον ροδοπελεκάνο, ο
αργυροπελεκάνος δεν είναι τόσο συσχετισμένος με τις πεδινές
περιοχές και φωλιάζει σε κατάλληλους υγροτόπους με πολλές
κλίσεις. Είναι λιγότερο ευκαιριακός στην επιλογή των οικοτόπων
αναπαραγωγής του σε σχέση με τον ροδοπελεκάνο, ενώ συνήθως
επιστρέφει σε μια παραδοσιακή περιοχή αναπαραγωγής χρόνο με
τον χρόνο, εκτός εάν αυτή έχει καταστεί εντελώς ακατάλληλη. Κατά
τη διάρκεια του χειμώνα, οι αργυροπελεκάνοι μένουν συνήθως σε
λίμνες χωρίς πάγο στην Ευρώπη ή σε jheels (εποχιακές λίμνες) στην
Ινδία. Επισκέπτονται επίσης, συνήθως κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, παράκτιες περιοχές κατά μήκος προστατευμένων ακτών
για να αναζητήσουν τροφή.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Λίμνες.
Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Μάρτιος Ιούνιος

*
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*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Μάρτιος Ιούνιος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δασικές εκτάσεις

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Είναι συνήθως ένα πτηνό που προτιμά τα εύκρατα υγρά δάση
κωνοφόρων, ενώ παρουσιάζει επίσης μικρή ιδιαιτερότητα ως προς
τον οικότοπό του.

LC/NE

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Δάση κωνοφόρων

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Ελατοπαπαδίτσα

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Periparus ater

Βόννη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Βέρνη

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

*

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Pernis apivorus

Petronia petronia

Σφηκιάρης

Πετρόστρουθος

II

II

I

I

LC/LC

LC/NE

II

Αναπαράγεται σε δάση και είναι δυσδιάκριτος εκτός από την
άνοιξη, όπου χτυπάει τα φτερά του για να ζευγαρώσει. Τα αρσενικά
προστατεύουν έντονα την περιοχή τους κατά την περίοδο
αναπαραγωγής.
Αναπαράγεται σε διάφορους οικότοπους με γυμνές επιφάνειες:
βράχους, χαράδρες, ρέματα, λατομεία, βραχώδεις εκτάσεις
ερήμου, ανοιχτό έδαφος με τείχη, ερείπια ακόμη και κατειλημμένα
κτίρια, τοπικά επίσης αλπικά λιβάδια με ογκόλιθους, καλλιέργειες.
Μόνιμο είδος. Κοινωνικό πτηνό, που μπορεί να παρατηρηθεί σε
μεγάλα σμήνη στη μη αναπαραγωγική του περίοδο. Φωλιάζει μέσα
σε κοιλότητες βράχων ή σε σχισμές. Επισκέπτονται επίσης,
συνήθως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παράκτιες περιοχές κατά
μήκος προστατευμένων ακτών για να αναζητήσουν τροφή.
ΘΑΛΑΣΣΙΟ.

Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

Θαλασσοκόρακας

II

I

LC/NT

Αναπαράγεται γύρω από τις βραχώδεις ακτές της δυτικής και νότιας
Ευρώπης, της νοτιοδυτικής Ασίας και της βόρειας Αφρικής, ενώ
διαχειμάζει κυρίως στην περιοχή αναπαραγωγής του εκτός από τα
βορειότερα πτηνά. Τρέφεται στη θάλασσα και, σε αντίθεση με τον
Μεγάλο Κορμοράνο, εμφανίζεται σπάνια στην ενδοχώρα.
Διαχειμάζει σε οποιαδήποτε ακτή όπου υπάρχουν άφθονα ψάρια.
Διανύει πολλά χιλιόμετρα από τις τοποθεσίες που ζει για να
αναζητήσει τροφή. Αναπαράγεται στις ακτές, φωλιάζει σε
βραχώδεις προεξοχές ή σε σχισμές ή μικρές σπηλιές. Οι φωλιές
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη
την Περιοχή Μελέτης.
Μπορεί επίσης να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο

Μάρτιος Ιούνιος
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τους είναι ακατάστατοι σωροί από σάπια φύκια ή κλαδάκια που
ενώνει με το γκουανό του.

Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το
είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παραθαλάσσια
περιοχή
μελέτης στην LF2 κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Phalacrocorax carbo

Phalacrocorax
pygmaeus

Κορμοράνος

Λαγγόνα

Ι

LC/NE

Τρέφεται στη θάλασσα, στις εκβολές ποταμών και σε λίμνες και
ποτάμια γλυκού νερού. Ο κορμοράνος φωλιάζει συχνά σε αποικίες
κοντά σε υγροτόπους, ποτάμια και προστατευμένα παράκτια νερά.
Τα ζευγάρια χρησιμοποιούν την ίδια θέση για να αναπαράγονται
κάθε χρόνο.

Λίμνες, εκβολές ποταμών

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Αναπαράγεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη νοτιοδυτική
Ασία. Είναι εν μέρει μεταναστευτικό, με τους βόρειους
πληθυσμούς να διαχειμάζουν νοτιότερα, κυρίως εντός της περιοχής
αναπαραγωγής του. Σπανίως εντοπίζεται στη δυτική Ευρώπη. Στη
λαγγόνα αρέσουν οι υδάτινοι όγκοι με άφθονη βλάστηση, οι λίμνες
και τα δέλτα των ποταμών. Εγκαταλείπει τις ορεινές και ψυχρές και
ξηρές περιοχές. Λατρεύει τους ορυζώνες ή άλλες πλημμυρισμένες
περιοχές όπου μπορεί να βρει θάμνους και δέντρα. Κατά τη

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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διάρκεια του χειμώνα απαντάται επίσης συχνά σε νερά με
υψηλότερη αλατότητα, σε εκβολές ποταμών ή σε λίμνες
φραγμάτων. Υπάρχουν πουλιά που μπορούν να ζουν μοναχικά ή σε
ομάδες και είναι κατά κάποιο τρόπο προσαρμοσμένα στην
ανθρώπινη παρουσία. Φτιάχνουν τη φωλιά από κλαδιά και καλάμια
σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, σε δέντρα, θάμνους, ιτιές αλλά
σποραδικά σε καλάμια (πάνω σε μικρές πλωτές νησίδες). Συχνά
μοιράζονται τον ίδιο τύπο οικοτόπου με τους τσικνιάδες, τους
ερωδιούς και τις πλαταλείνες.

Phasianus colchicus

Φασιανός

Philomachus pugnax

Μαχητής

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

Phoenicurus
phoenicurus

Κοκκινούρης

II

II
ΙΙ

II

LC/CR

Απαντάται σε δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, θάμνους και
υγροτόπους. Στο φυσικό του περιβάλλον ο φασιανός ζει σε λιβάδια
κοντά σε νερό με μικρά δέντρα. Μπορεί να απαντηθεί οριακά και
σε γεωργικές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση όπου δεν μπορούν να
επιβιώσουν αυτοσυντηρούμενοι πληθυσμοί για πολύ. Οι φασιανοί
τρέφονται αποκλειστικά στο έδαφος, αλλά ζουν σε προστατευμένα
δέντρα τη νύχτα. Τρώνε διάφορες τροφές ζωικού και λαχανικού
τύπου, όπως φρούτα, σπόρους και φύλλα, καθώς και ένα ευρύ
φάσμα ασπόνδυλων, καθώς και μικρά σπονδυλωτά όπως φίδια,
σαύρες, μικρά θηλαστικά και πτηνά περιστασιακά.

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Μεσαίου μεγέθους πτηνό παρυδάτιο που αναπαράγεται σε έλη και
υγρά λιβάδια

Έλη

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Το είδος κατοικούσε αρχικά σε πετρώδη εδάφη σε βουνά, και
ιδιαίτερα σε γκρεμούς

Γκρεμοί

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Το είδος προτιμά τα ανοιχτά ώριμα δάση σημύδας και βελανιδιάς
με υψηλή οριζόντια ορατότητα και μικρές ποσότητες θάμνων και
χαμηλής βλάστησης, ειδικά εκεί όπου τα δέντρα είναι αρκετά
μεγάλα ώστε να έχουν τρύπες κατάλληλες για να φτιάξει τη φωλιά
του.

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Phylloscopus
collybita

Δενδροφυλλοσκό
πος

LC/NE

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε πεδινές περιοχές, σε υγρά και
σκιερά φυλλοβόλα δάση, συνήθως οξιάς (Fagus), μικτής βελανιδιάς
(Quercus), κουκουναριάς (Carpinus) και καστανιάς (Castanea), με
κλειστό θόλο και αραιή χαμηλή βλάστηση. Απαντάται επίσης σε
μικτές συστάδες ελάτης (Picea), σκλήθρας (Alnus), σημύδας
(Betula), πεύκου (Pinus) ή περιστασιακά φράξινου (Fraxinus).
Βέλτιστες περιοχές αναπαραγωγής του είναι οι μικτές συστάδες με
δέντρα μικτής ηλικίας σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη
την περιοχή μελέτης κατά
τη μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Phylloscopus
orientalis

Πευκογιαννούδι

LC/NE

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε πεδινές περιοχές, σε υγρά και
σκιερά φυλλοβόλα δάση, συνήθως οξιάς (Fagus), μικτής
βελανιδιάς (Quercus), κουκουναριάς (Carpinus) και καστανιάς
(Castanea), με κλειστό θόλο και αραιή χαμηλή βλάστηση.
Απαντάται επίσης σε μικτές συστάδες ελάτης (Picea), σκλήθρας
(Alnus), σημύδας (Betula), πεύκου (Pinus) ή περιστασιακά
φράξινου (Fraxinus). Βέλτιστες περιοχές αναπαραγωγής του είναι
οι μικτές συστάδες με δέντρα μικτής ηλικίας σε μεγάλη απόσταση
μεταξύ τους.

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Phylloscopus
sibillatrix

Δασοψάλτης

NE/NE

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε πεδινές περιοχές, σε υγρά και
σκιερά φυλλοβόλα δάση, συνήθως οξιάς (Fagus), μικτής βελανιδιάς
(Quercus), κουκουναριάς (Carpinus) και καστανιάς (Castanea), με
κλειστό θόλο και αραιή χαμηλή βλάστηση. Απαντάται επίσης σε
μικτές συστάδες ελάτης (Picea), σκλήθρας (Alnus), σημύδας
(Betula), πεύκου (Pinus) ή περιστασιακά φράξινου (Fraxinus).
Βέλτιστες περιοχές αναπαραγωγής του είναι οι μικτές συστάδες με
δέντρα μικτής ηλικίας σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*
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ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Phylloscopus
trochilus

Pica pica

Θαμνοφυλλοσκόπ
ος

Καρακάξα

Picus viridis

Πρασινοτσικλιτάρ
α

Platalea leucorodia

Χουλιαρομύτα

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, αυτό το είδος
κατοικεί σε φυλλοβόλα και μικτά δάση στα οποία κυριαρχεί σε
μεγάλο βαθμό η σημύδα (Betula), αλλά και σε αλσύλλια σημύδας
και ιτιάς (Salix) και σε θάμνους στην αρκτική τούνδρα. Σε κεντρικές
περιοχές απαντάται σε εύκρατα ερείκη, ξέφωτα δασών, υγρές
περιοχές με σκλήθρα (Alnus) και ιτιές καθώς και δευτερευόντως σε
θάμνους και θαμνώδεις περιοχές μακριά από δέντρα. Χρησιμοποιεί
γενικά διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων
κατάφυτων κήπων, οπωρώνων, φτακτών, αναχωμάτων
σιδηροδρόμων και ανώμαλων βοσκοτόπων με χορτολιβαδικές
εκτάσεις.

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την περιοχή
μελέτης
κατά
τη
μετανάστευση
του.
Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή, αν και
σπάνια.

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Αναπαράγεται συνήθως γύρω από αγροκτήματα και χωριά όπου
υπάρχουν λίγα δέντρα και συχνά επίσης σε μικρές εκτάσεις με
γρασίδι ή γυμνό έδαφος. Συνηθίζεται επίσης στις αστικές περιοχές.
Για τον λόγο αυτόν, συνδέεται με την ανθρώπινη παρουσία, η
οποία του προσφέρει το πλεονέκτημα να βρίσκει έτοιμη τροφή και
καλή προστασία από τα αρπακτικά.

Το είδος απαντάται σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/NE

Φωλιάζει σε υπεραιωνόβια φυλλοβόλα δέντρα και σε σημεία όπου
μπορεί να αναζητήσει σε κοντινή απόσταση την τροφή του με
άφθονα μυρμήγκια. Αυτά είναι συνήθως ημι-ανοιχτά τοπία με
μικρές δασικές εκτάσεις, φυτοφράκτες, διάσπαρτα υπεραιωνόβια
δέντρα, άκρες δασών και αλλουβιακά δάση. Κατάλληλοι οικότοποι
για αναζήτηση τροφής περιλαμβάνουν λιβάδια, ρείκια, φυτείες,
οπωρώνες και εκτάσεις με γρασίδι

Δάση φυλλοβόλων

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Αναπαράγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία στα
δυτικά μέχρι την Ιαπωνία και επίσης στη Βόρεια Αφρική. Στην
Ευρώπη, μόνο η Ολλανδία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

III

II

II

II

I

LC/LC

ΙΙ

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα
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*

*

*

*

*

*

*

Ελλάδα έχουν μεγάλους πληθυσμούς. Τα περισσότερα πτηνά
μεταναστεύουν στις τροπικές περιοχές τον χειμώνα, ενώ οι
Ευρωπαίκοί πληθυσμοί κατευθύνονται κυρίως στην Αφρική, αλλά
μερικά άτομα παραμένουν σε περιοχές της δυτικής Ευρώπης με
ήπιους χειμώνες νότια του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χουλιαρομύτες
δείχνουν προτίμηση στους εκτεταμένους ρηχούς, υγροτόπους με
λασπώδη, αργιλώδη ή αμμώδη πυθμένα. Μπορούν να κατοικήσουν
σε οποιονδήποτε τύπο ελών, ποταμών, λιμνών, πλημμυρισμένων
περιοχών και μαγγρόβιων βάλτων, είτε γλυκού, υφάλμυρου ή
αλμυρού νερού, αλλά ιδίως εκεί όπου υπάρχουν νησιά για να
φωλιάσουν ή πυκνή αναδυόμενη βλάστηση (π.χ. καλαμιώνες) και
διάσπαρτα δέντρα ή θάμνοι (ειδικά ιτιά Salix spp., δρυς Quercus
spp. ή λεύκα Populus spp.). Οι χουλιαρομύτες μπορεί επίσης να
συχνάζουν σε προστατευμένους θαλάσσιους οικοτόπους κατά τη
διάρκεια του χειμώνα, όπως δέλτα, εκβολές ποταμών,
παλιρροιακούς κολπίσκους και παράκτιες λιμνοθάλασσες. Η
διατροφή τους αποτελείται από ενήλικα και προνυμφικά υδρόβια
έντομα, μαλάκια, μαλακόστρακα, σκουλήκια, βδέλλες, βατράχους,
γυρίνους και μικρά ψάρια μήκους έως 10–15 cm. Μπορεί επίσης να
τραφούν με φύκια ή κομμάτια υδρόβιων φυτών
ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ.

Plegadis falcinellus

Χαλκόκοτα

II

II

I

LC/CR

Είναι το πιο διαδεδομένο είδος ίβιδας, που αναπαράγεται σε
διάσπαρτες τοποθεσίες σε θερμές περιοχές της Ευρώπης, της
Ασίας, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της περιοχής του
Ατλαντικού και της Καραϊβικής. Αυτό το είδος είναι αποδημητικό.
Τα περισσότερα ευρωπαϊκά πτηνά διαχειμάζουν στην Αφρική. Η
χαλκόκοτα τρέφεται σε πολύ ρηχά νερά και φωλιάζει σε γλυκά νερά
ή υφάλμυρους υγροτόπους με ψηλές πυκνές συστάδες
αναδυόμενης βλάστησης όπως καλάμια, πάπυροι ή βούρλα) και
χαμηλά δέντρα ή θάμνους. Δείχνει προτίμηση στα έλη στις άκρες
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.
Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας

Μάρτιος Ιούνιος
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λιμνών και ποταμών, αλλά μπορεί να απαντηθεί επίσης σε
λιμνοθάλασσες, κοίτες πλημμυρών, υγρά λιβάδια, βάλτους,
ταμιευτήρες, τεχνητές λίμνες λυμάτων, ορυζώνες και αρδευόμενες
γεωργικές εκτάσεις. Απαντάται λιγότερο συχνά σε παράκτιες
τοποθεσίες όπως εκβολές ποταμών, δέλτα, αλμυρά έλη και
παράκτιες λιμνοθάλασσες. Οι προτιμώμενες θέσεις ωοτοκίας του
είναι συνήθως σε μεγάλα δέντρα που μπορεί να βρίσκονται μακριά
από τις περιοχές σίτισης.

περιοχής μελέτης στο
Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το
είδος μπορεί επίσης να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
παράκτια περιοχή μελέτης
στο
LF2
κατά
τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτά
ρι

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρ
ι

Poecile lugubris

Κλειδωνάς

Poecile montanus

Βουνοπαπαδίτσα

LC/NE

Το σκουφοβουτηχτάρι αναπαράγεται σε περιοχές με βλάστηση
όπου υπάρχουν λίμνες γλυκού νερού

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

*

II

LC/NE

Το σκουφοβουτηχτάρι αναπαράγεται σε περιοχές με βλάστηση
όπου υπάρχουν λίμνες γλυκού νερού

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

*

II

LC/NE

Ο κλειδωνάς εμφανίζεται σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα σε
δασικές εκτάσεις με λεπτά δέντρα σε υψόμετρο μεταξύ 1000 και
1600 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

LC/NE

Σκάβει τη δική της τρύπα για να φωλιάσει, τρυπώντας ακόμη και
σκληρούς φλοιούς δέντρων, συνήθως σε σάπια κούτσουρα ή
παλαιότερα δέντρα. Οι περισσότερες φωλιές που έχουν βρεθεί

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*
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Poecile palustris

Καστανοπαπαδίτ
σα

LC/NE

Αναπαράγεται κυρίως σε πεδινές περιοχές, αλλά μπορεί να φτάσει
σε υψόμετρο έως και 1.300 m. Προτιμά τις μεγάλες εκτάσεις
υγρών, πλατύφυλλων δασών, συχνά βελανιδιάς ή οξιάς, αν και
μπορεί να κατοικήσει και σε υγρά δάση σκλήθρας, παραποτάμια
δέντρα, πάρκα και κήπους ή περιβόλια.

Δάση φυλλοβόλων

Μάρτιος Ιούνιος

*

LC/DD

Ο βιότοπος αναπαραγωγής της είναι έλη και εκτάσεις με βούρλα σε
όλη την εύκρατη Ευρώπη έως τη δυτική Ασία. Φωλιάζει σε ξηρές
τοποθεσίες μέσα σε εκτάσεις με ελώδη βλάστηση. Αυτό το είδος
είναι αποδημητικό και διαχειμάζει στην Αφρική και το Πακιστάν. Τα
πουλιά αυτά ψάχνουν με το ράμφος τους μέσα στη λάσπη ή σε
ρηχά νερά, εντοπίζοντας επίσης την τροφή τους με την όραση.
Τρώνε κυρίως έντομα και υδρόβια ζώα.

Έλη

Μάρτιος Ιούνιος

*

Porzana porzana

Στικτοπουλάδα

Prunella collaris

Χιονοψάλτης

LC/NE

Απαντάται σε όλα τα βουνά της νότιας εύκρατης Ευρώπης, του
Λιβάνου και της Ασίας σε υψόμετρα άνω των 2.000 μ. Είναι πουλί
των γυμνών ορεινών περιοχών με λίγη χαμηλή βλάστηση.

Ptyonoprogne
rupestris

Βραχοχελίδονο

LC/NE

Αναπαράγεται σε ξηρούς, ζεστούς και προστατευμένους βράχους
σε ορεινές περιοχές με γκρεμούς και χαράδρες.

II

II

I

Λιβάδια.

Μάρτιος Ιούνιος

*

Γκρεμοί

Μάρτιος Ιούνιος

*

Μπορεί να απαντηθεί σε
όλη τη διαδρομή του
υπεράκτιου αγωγού, αν και
πιθανότατα κοντά στην
ακτή.

Μάρτιος Ιούνιος

Πιθανώς να μην απαντηθεί.

*

ΘΑΛΑΣΣΙΟ.

Puffinus yelkouan

Μύχος της
Μεσογείου

II

II

I

LC (Ευρώπη), VU
(Παγκοσμίως)/
NT

Μεσαίου μεγέθους μύχος που ανήκει στην οικογένεια των
θαλασσοπουλιών. Αναπαράγεται σε νησιά και παράκτιους βράχους
στην ανατολική και κεντρική Μεσόγειο. Τα περισσότερα
διαχειμάζουν εκεί, αν και κάποια εισέρχονται στον Ατλαντικό στα
τέλη του καλοκαιριού. Αυτό το είδος φωλιάζει σε λαγούμια τα
οποία επισκέπτονται μόνο τη νύχτα για να αποφύγουν τη θήρευσή
τους από μεγάλους γλάρους.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Πατραϊκός Κόλπος

*

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

είναι κύπελλα από πιληματοποιημένα υλικά, όπως γούνα, τρίχες
και ροκανίδια, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούνται και φτερά.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Regulus regulus

Remiz pendulinus

Πυροβασιλίσκος

Χρυσοβασιλίσκος

Υφάντρα

*

*

LC/NE

Ο χρυσοβασιλίσκος αναπαράγεται σε ώριμα πεδινά και ορεινά
κωνοφόρα δάση, κυρίως μέχρι τα 3.000 m. Προτιμά την πικέα, η
λάριξ, το δασικό πεύκο, τη λευκή ελάτη και το ορεινό πεύκο, ενώ
σε ανθρωπογενή τοπία κατοικεί επίσης και σε κωνοφόρα δέντρα
όπως η ψευδοτσούγκα του Μένζιζ.

Δάση κωνοφόρων

Μάρτιος Ιούνιος

*

LC/NE

Ένα πολύ μικρό πουλί που κατοικεί σε πλούσια σε δέντρα όρια ελών
όπου χτίζει χαρακτηριστικές φωλιές σε σχήμα θήκης, συχνά πάνω
από το νερό. Διαθέτει αιχμηρό και μυτερό ράμφος, καφετί ράχη και
μαύρη μουσούδα (στενή στα θηλυκά) που το κάνουν να μοιάζει με
κεφαλά σε μικρογραφία. Στους νεοσσούς το σώμα είναι όλο καφέ

Έλη

Μάρτιος Ιούνιος

*

CITES
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Δάση φυλλοβόλων

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

LC/NE

Αναπαράγεται σε πεδινά πλατύφυλλα δάση, με προτίμηση στη
φελλόδρυ και τη σκλήθρα όπου υπάρχει, διαφορετικά την οξιά και
το πουρνάρι. Χρησιμοποιεί επίσης μικτά δάση πλατύφυλλων και
κωνοφόρων δέντρων και συστάδες από πικέα, λευκή ελάτη, κέδρο
και πεύκα, συχνά με χαμηλή βλάστηση από άρκευθο, κισσό και
άγριο τριαντάφυλλο. Σε ξηρότερους μεσογειακούς βιότοπους,
απαντάται σε δάση με κωνοφόρα, αειθαλείς βελανιδιές και μικτά
δάση έως 2.800 m.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Λίμνες

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

LC/NE

Αναπαράγεται σε υγροτόπους με καλή βλάστηση σε όλη την
Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Η νεροκοτσέλα
αναπαράγεται σε καλαμιώνες και σε άλλες ελώδεις τοποθεσίες με
ψηλή, πυκνή βλάστηση, χτίζοντας τη φωλιά της λίγο πιο πάνω από
τη στάθμη του νερού με ό,τι φυτά υπάρχουν τριγύρω. Αυτό το είδος
μπορεί να αναπαραχθεί μετά το πρώτο έτος ζωής του και συνήθως
γεννά δύο ομάδες αυγών σε κάθε εποχή. Είναι παμφάγο, αν και
τρέφεται κυρίως με ζώα. Προστατεύει έντονα την περιοχή του
ακόμη και μετά την αναπαραγωγή και υπερασπίζεται επιθετικά τις
περιοχές σίτισής του τον χειμώνα.

Οικολογία

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ
II

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Regulus ignicapilla

Νεροκοτσέλα

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Rallus aquaticus

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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χωρίς τη μουσούδα. Εντοπίζεται συχνά από το χαρακτηριστικό
έντονο κελάηδισμά του.

Riparia riparia

Οχθοχελίδονο

II

LC/NE

Έχει παρατηρηθεί ότι το είδος προτιμά τα εδάφη με ασβεστούχο
πηλό για να φωλιάσει. Το είδος απαντάται γενικά κοντά σε
μεγαλύτερα υδάτινα σώματα, όπως ποτάμια, λίμνες ή ακόμα και
στον ωκεανό, όλο το χρόνο.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Saxicola rubetra

Καστανολαίμης

II

LC/NE

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε υγρά λιβάδια, βοσκοτόπια,
βάλτους, ορεινά λιβάδια, πλαγιές που καλύπτονται από βραχώδεις
λόφους, ρείκια, ξηρούς ή υγρούς ανοιχτούς θάμνους και στις
παρυφές καλαμιώνων. Προτιμά γενικά τους διάσπαρτους θάμνους,
τα δέντρα ή τις τεχνητές φωλιές, καθώς και εκτάσεις με χαμηλή
βλάστηση με βότανα και γυμνές εκτάσεις για να αναζητήσει την
τροφή του (για να φωλιάσει χρειάζεται επίσης θάμνους και
εκτάσεις με βότανα).
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Saxicola torquatus

Μαυρολαίμης

II

LC/NE

Serinus serinus

Σκαρθάκι

ΙΙ

LC/NE

Αυτό το είδος αναπαράγεται σε υγρά λιβάδια, βοσκοτόπια,
βάλτους, ορεινά λιβάδια, πλαγιές που καλύπτονται από βραχώδεις
λόφους, ρείκια, ξηρούς ή υγρούς ανοιχτούς θάμνους και στις
παρυφές καλαμιώνων. Προτιμά γενικά τους διάσπαρτους θάμνους,
τα δέντρα ή τις τεχνητές φωλιές, καθώς και εκτάσεις με χαμηλή
βλάστηση με βότανα και γυμνές εκτάσεις για να αναζητήσει την
τροφή του (για να φωλιάσει χρειάζεται επίσης θάμνους και
εκτάσεις με βότανα).
Αναπαράγεται στη νότια και κεντρική Ευρώπη και τη Βόρεια
Αφρική. Οι πληθυσμοί των νότιων ακτών και του Ατλαντικού είναι
σε μεγάλο βαθμό μόνιμοι, αλλά τα βόρεια πτηνά αναπαραγωγής
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του. Μπορεί
επίσης να αναζητά την
τροφή του στην παραλία,
αν και θεωρείται πολύ
απίθανο.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Δασικές
καλλιέργειες

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

εκτάσεις,

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Sitta europaea

Δεντροτσοπανάκο
ς

II

LC/NE

Ο προτιμώμενος βιότοπός του είναι τα ώριμα φυλλοβόλα ή μικτά
δάση με μεγάλα, υπεραιωνόβια δέντρα, κατά προτίμηση
βελανιδιές. Τα ζευγάρια μένουν μόνιμα στο έδαφός τους και
φωλιάζουν σε τρύπες δέντρων, συνήθως παλιές φωλιές
δρυοκολάπτων, αλλά μερικές φορές και σε φυσικές κοιλότητες. Εάν
η είσοδος στην τρύπα είναι πολύ μεγάλη, το θηλυκό την καλύπτει
με λάσπη για να μειώσει το μέγεθός της και συχνά επικαλύπτει και
το εσωτερικό της κοιλότητας. Τοποθετεί τα 6-9 λευκά αυγά του σε
μια βαθιά βάση από πεύκο ή άλλα ροκανίδια.

Sitta neumayer

Βραχοτσοπανάκο
ς

Spatula clypeata

Χουλιαρόπαπια

Spinus spinus

Λούγαρο

II

LC/NE

II

Τρέφεται με έντομα και αράχνες το καλοκαίρι, τα οποία
συμπληρώνει με σπόρους και σαλιγκάρια τον χειμώνα. Αναζητεί
την τροφή του στο έδαφος και σφηνώνει μεγαλύτερα αντικείμενα
μέσα σε σχισμές στους βράχους χτυπώντας τα με το ισχυρό ράμφος
του για να ανοίξουν. Επίσης, πιάνει μύγες στον αέρα.

LC/NE

Κοινή και διαδεδομένη πάπια. Κατοικεί σε ανοιχτούς υγρότοπους,
όπως υγρά λιβάδια ή έλη με μικρή αναδυόμενη βλάστηση.

Λίμνες

Μάρτιος Ιούνιος

*

LC/NE

Ο οικότοπός του είναι δασώδεις εκτάσεις σε συγκεκριμένο
υψόμετρο σε πλαγιές βουνών και έχει συγκεκριμένη προτίμηση
στις υγρές περιοχές. Για την αναπαραγωγή του, προτιμά δάση

Δάση κωνοφόρων

Μάρτιος Ιούνιος

*

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Μάρτιος Ιούνιος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Λιβάδια

Είναι ένα πουλί που κατοικεί σε γυμνούς βράχους, ειδικά σε
ορεινές περιοχές. Όσα βρίσκονται στα υψηλότερα υψόμετρα
μπορεί να μετακινηθούν χαμηλότερα τον χειμώνα.

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

μεταναστεύουν νοτιότερα στην Ευρώπη για να διαχειμάσουν. Για
την αναπαραγωγή του προτιμά τα ανοιχτά δάση και τις
καλλιέργειες, συχνά με κάποια κωνοφόρα δέντρα. Φτιάχνει τη
φωλιά του στους θάμνους ή τα δέντρα. Σχηματίζει σμήνη εκτός της
αναπαραγωγικής περιόδου, μερικές φορές αναμεμειγμένα με
άλλους σπίνους.

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Δάση φυλλοβόλων

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

*

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

κωνοφόρων, ιδιαίτερα ελάτης. Φτιάχνει τη φωλιά του σε δέντρα
όπου γεννά 2-6 αυγά

Sterna hirundo

Sternula albifrons

Streptopelia
decaocto

Streptopelia turtur

Ποταμογλάρονο

ΙΙ

Νανογλάρονο

II

II

I

I

Δεκαοχτούρα

Τρυγόνι

LC/LC

LC/NT

LC/NE

I

II

VU/NE

Αναπαράγεται σε αποικίες ή μεμονωμένα τόσο στις ακτές όσο και
σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια κ.λπ.). Καλοκαιρινός
επισκέπτης (Απρ.-Οκτ.), διαχειμάζει στη Δ. και Ν. Αφρική. Τρώει
ψάρια. Φτιάχνει τη φωλιά του ξύνοντας το έδαφος.

Λίμνες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Αναπαράγεται στις ακτές και τις εσωτερικές πλωτές οδούς της
εύκρατης και τροπικής Ευρώπης και της Ασίας. Είναι έντονα
μεταναστευτικό, διαχειμάζει στους υποτροπικούς και τροπικούς
ωκεανούς μέχρι τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία. Στις αρχές του
19ου αιώνα, το νανογλάρονο ήταν ένα κοινό πουλί των
ευρωπαϊκών ακτών, ποταμών και υγροτόπων, αλλά τον 20ο αιώνα
οι πληθυσμοί του στις παράκτιες περιοχές μειώθηκαν λόγω της
απώλειας οικοτόπων, της ρύπανσης και της ανθρώπινης
παρέμβασης.

Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Πρόκειται για ένα πολύ κοινό είδος, που συναντάται σε αστικές
περιοχές και καλλιέργειες

Εμφανίζεται εντός της
περιοχής μελέτης

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Το τρυγόνι, ένας από τους πιο όψιμους μετανάστες, σπάνια
εμφανίζεται στη Βόρεια Ευρώπη πριν από τα τέλη Απριλίου, ενώ
επιστρέφει ξανά στον νότο τον Σεπτέμβριο.

Αγροδασικές
περιοχές,
μεταβατικοί
δασώδεις
θάμνοι-δασικές εκτάσεις,
σκληρόφυλλη βλάστηση Το
είδος
απαντάται
σε
ολόκληρη την Περιοχή
Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

Προτιμά τις ανοιχτές παρά τις πυκνές δασικές εκτάσεις και
τρέφεται συχνά στο έδαφος. Περιστασιακά, φωλιάζει σε μεγάλους
κήπους, συνήθως όμως είναι εξαιρετικά δειλό, πιθανώς λόγω της
μεγάλης κυνηγετικής πίεσης που αντιμετωπίζει κατά τη
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*
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Strix aluco

Sturnus vulgaris

Χουχουριστής

Ψαρόνι

LC/NE

III

II

LC/NE

II

*

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που
συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους
φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Sylvia atricapilla

Μαυροσκούφης

LC/NE

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως
συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η
διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Sylvia borin

Κηποτσιροβάκος

LC/NE

Sylvia cantillans

Μαυροφτέρι

LC/NE

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

Πατραϊκός Κόλπος

*

της

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Μάρτιος Ιούνιος

Εμφανίζεται εντός
περιοχής μελέτης

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

Δασικές εκτάσεις

Το ψαρόνι αναπαράγεται σε υποαρκτικούς υγροτόπους από τα
Highlands της Σκωτίας έως όλη την Ευρώπη και την Ασία.
Μεταναστεύει στην Αφρική, τη Νότια Ασία, ιδιαίτερα την Ινδία και
την Αυστραλία. Αυτό το πουλί εντοπίζεται συνήθως σε γλυκά ύδατα
κατά τη μετανάστευση και τον χειμώνα. Αναζητεί την τροφή του
ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως
έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα. Φωλιάζει στο έδαφος ή
χρησιμοποιεί μια εγκαταλελειμμένη παλιά φωλιά άλλων πουλιών,
όπως η κεδρότσιχλα (Turdus pilaris), μέσα σε δέντρα. Γεννά
τέσσερα ωχροπράσινα αυγά μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Δάση

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Αυτό το είδος απαντάται σε δάση φυλλοβόλων και μικτά δάση, και
μερικές φορές σε ώριμες φυτείες κωνοφόρων, ενώ προτιμά
τοποθεσίες με πρόσβαση στο νερό. Στις αστικές περιοχές,
απαντάται συχνά σε νεκροταφεία, κήπους και πάρκα

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

μετανάστευση. Η πτήση του θυμίζει συχνά βέλος, αν και δεν είναι
εντυπωσιακά γρήγορη.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

*

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

*

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος
Μάρτιος Ιούνιος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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*

*

*

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

Δασικές εκτάσεις

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
περιοχή μελέτης κατά τη
μετανάστευση του.

Μάρτιος Ιούνιος

Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Δασικές εκτάσεις

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

*

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Μάρτιος Ιούνιος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Δασικές εκτάσεις

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

*

*

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως
συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η
διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Ferula communis

Νάρθηκας

LC/NE

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως
συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η
διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Sylvia crassirostris

Μελωδοτσιροβάκ
ος

LC/NE

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως
συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η
διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Sylvia curruca

Λαλοτσιροβάκος

LC/NE

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως
συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η
διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Sylvia melanocephala

Sylvia
melanocephala

LC/NE

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που συνήθως
συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους φράκτες. Η
διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ.

Sylvia nisoria

Ψαλτοτσιροβάκος

I

LC/NT

Αναπαράγεται σε ψηλούς θάμνους με διάσπαρτα δέντρα στην
ανοιχτή ύπαιθρο, αλλά και σε θαμνώδη ξέφωτα σε ανοιχτά δάση.
Μοιράζεται τον οικότοπο, και συχνά το έδαφός του, με τον
αετομάχο. Καλοκαιρινός επισκέπτης που μεταναστεύει σαν τον
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

*
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Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Πατραϊκός Κόλπος

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

κηποτσιροβάκο. Κατά τη μετανάστευσή του, διασχίζει τη Βρετανία,
κυρίως την ανατολική ακτή (Αύγουστος-μέσα Οκτώβρη, σπάνια την
άνοιξη). Του αρέσει να στήνει ενέδρα, ενώ κάποιες φορές
παρατηρείται να πετάει ανάμεσα σε θάμνους.

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

*

*

*

Μπορεί επίσης να αναζητά
την τροφή του στην
παραλία, αν και θεωρείται
πολύ απίθανο.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Sylvia ruppeli

Tachybaptus
ruficollis

Μουστακοτσιροβ
άκος

Νανοβουτηχτάρι

I

LC/NE

LC/VU

Είναι δραστήριο είδος της οικογένειας των Συλβιίδων που
συνήθως συνδέεται με τα ανοιχτά δάση, τους θάμνους ή τους
φράκτες. Η διατροφή του περιλαμβάνει κυρίως εντομοφάγα είδη.

Δασικές εκτάσεις

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Αυτό το πουλί αναπαράγεται σε μικρές αποικίες σε περιοχές με
έντονη βλάστηση και λίμνες γλυκού νερού σε όλη την Ευρώπη,
μεγάλο μέρος της Ασίας μέχρι τη Νέα Γουινέα και το μεγαλύτερο
μέρος της Αφρικής. Τα περισσότερα πουλιά μετακινούνται σε πιο
ανοιχτά ή παράκτια ύδατα τον χειμώνα, αλλά είναι αποδημητικά
μόνο σε εκείνα τα μέρη της εμβέλειάς τους όπου τα νερά
παγώνουν. Εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, μετακινούνται σε
πιο ανοιχτά ύδατα, ενώ περιστασιακά εμφανίζονται ακόμη και στην
ακτή σε μικρούς κόλπους. Απαντώνται συνήθως σε ανοιχτά υδάτινα
σώματα στο μεγαλύτερο μέρος της εμβέλειάς τους. Όπως όλα τα
βουτηχτάρια, φωλιάζουν στην άκρη του νερού, αφού τα πόδια τους
είναι πολύ πίσω και δεν μπορούν να περπατήσουν καλά.
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.
Το πτηνό μπορεί να
απαντηθεί και πάνω από
ένα τμήμα της θαλάσσιας
περιοχής μελέτης στο
Νότιο Αιγαίο και τον
Πατραϊκό Κόλπο.

Μάρτιος Ιούνιος

*

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

*

*
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Tichodroma muraria

Σβαρνίστρα

LC/NE

Απαντώνται συνήθως σε ανοιχτά υδάτινα σώματα στο μεγαλύτερο
μέρος της εμβέλειάς τους. Όπως όλα τα βουτηχτάρια, φωλιάζουν
στην άκρη του νερού.
Πουλί των ψηλών βουνών που αναπαράγεται σε υψόμετρα τα
οποία κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 3.000 μέτρων

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Tringa glareola

Λασπότρυγγας

ΙΙ

II

I

LC/LC

Αυτό το πουλί απαντάται συνήθως στο γλυκό νερό κατά τη διάρκεια
της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Αναζητεί την τροφή του
ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως
έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα. Φωλιάζει στο έδαφος ή
χρησιμοποιεί μια εγκαταλελειμμένη παλιά φωλιά άλλων πουλιών.
ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

ΙΙ

II

LC/NE

Αυτό το πουλί απαντάται συνήθως στο γλυκό νερό κατά τη διάρκεια
της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Αναζητεί την τροφή του
ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως
έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα.

*

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

II

LC/NE

Αυτό το πουλί απαντάται συνήθως στο γλυκό νερό κατά τη διάρκεια
της μετανάστευσης και της διαχείμασης. Αναζητεί την τροφή του
ανιχνεύοντάς την σε ρηχά νερά ή σε υγρή λάσπη και τρώει κυρίως
έντομα και παρόμοια μικρά θηράματα.

Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

*

*

Πατραϊκός Κόλπος

Μάρτιος Ιούνιος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

Λιβάδια

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

*

Μπορεί
επίσης
να
αναζητήσει την τροφή του
στην ακτογραμμή.

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

LC/NE

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Σκεπαρνάς

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

ΘΑΛΑΣΣΙΟ:
Tachymarptis melba

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Turdus viscivorus

Κελαηδότσιχλα

Τσαρτσάρα

ΙΙ

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

LC/NE

Αναπαράγεται σε δάση, πάρκα και κήπους με πλούσια βλάστηση.
Οι βόρειοι πληθυσμοί είναι αποδημητικοί και διαχειμάζουν στη Δ.
και Ν. Ευρώπη. Αρκετά εξημερωμένο είδος. Τρέφεται με
σαλιγκάρια, έντομα, σκουλήκια. Κρύβει καλά τη φωλιά του, π.χ. σε
κισσούς, φράχτες, σε όχθες, η οποία μοιάζει με ένα κύπελλο
καλυμμένο από βρύα με λείο γκρι εσωτερικό (από πηλό και σάπια
ξύλα).

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

LC/NE

Το είδος απαντάται σε διάφορα είδη οικοτόπων όπου υπάρχουν
δέντρα, συμπεριλαμβανομένων δασών, φυτειών, φραχτών και
αστικών πάρκων. Στα νότια και ανατολικά της εμβέλειάς του,
κατοικεί σε ορεινά δάση κωνοφόρων και η εμβέλειά του εκτείνεται

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

CITES
Παράρτημα 8Θ- Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα

Πατραϊκός Κόλπος

LC/NE

Ο κότσυφας αναπαράγεται στην εύκρατη Ευρασία, τη Βόρεια
Αφρική, τις Κανάριες Νήσους και τη Νότια Ασία. Κοινός στο
μεγαλύτερο μέρος της εμβέλειάς του στις δασικές εκτάσεις, ο
κότσυφας προτιμά τα φυλλοβόλα δέντρα με πυκνή χαμηλή
βλάστηση. Ωστόσο, οι κήποι παρέχουν τον καλύτερο οικότοπο
αναπαραγωγής με έως και 7,3 ζεύγη ανά εκτάριο (σχεδόν τρία
ζεύγη ανά στρέμμα), ενώ στις δασικές εκτάσεις παρατηρείται
συνήθως περίπου το ένα δέκατο αυτής της πυκνότητας και σε
ανοιχτούς και πολύ δομημένους οικοτόπους ακόμη λιγότερο.

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

*

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Μάρτιος Ιούνιος

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

LC/NE

Καταλαμβάνει διάφορα είδη οικοτόπων, συνήθως κάθε είδους
καλλιεργούμενη ή ακαλλιέργητη έκταση με θάμνους και χαμηλή
εδαφική κάλυψη, κήπους, φράχτες, αλσύλλια, φυτείες, δασικές
εκτάσεις και καλαμιώνες. Κατοικεί σε πιο ανοιχτές τοποθεσίες με
συστάδες από βατομουριές ή σχοίνους, τραχιά βοσκοτόπια,
ρεικότοπους, πλαγιές με ογκόλιθους, βραχώδεις ακτές και
θαλάσσιους βράχους.

Οικολογία

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ
II

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Turdus philomelos

Κότσυφας

II

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Turdus merula

Τρυποφράχτης

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Troglodytes
troglodytes

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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LC/NE

Τσαλαπετεινός

LC/NE

II

Ο τσαλαπετεινός έχει δύο βασικές απαιτήσεις για τον οικότοπό του:
να έχει γυμνό ή ελαφρά φυτεμένο έδαφος στο οποίο μπορεί να
αναζητήσει τροφή και κατακόρυφες επιφάνειες με κοιλότητες
(όπως δέντρα, γκρεμούς ή ακόμα και τοίχους, φωλιές, θημωνιές και
εγκαταλελειμμένα λαγούμια) στις οποίες μπορεί να φωλιάσει.
Αυτά μπορεί να τα βρει σε διάφορα είδη οικοσυστημάτων,
επομένως κατοικεί σε ένα ευρύ φάσμα οικοτόπων όπως ερείκη,
δασώδεις στέπες, σαβάνες και λιβάδια, καθώς και σε ξέφωτα
δασών.

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

Μάρτιος Ιούνιος

*

*

*

Λίμνες, καλαμιώνες

Μάρτιος Ιούνιος

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΟ:
Zapornia pusilla

Νανοπουλάδα

II

Ι

LC/NE

Ο οικότοπος αναπαραγωγής του είναι οι εκτάσεις κύπερης στην
Ευρώπη, κυρίως στα ανατολικά και σε ολόκληρη την Ασία. Φωλιάζει
σε ξηρές τοποθεσίες μέσα σε υγρούς βάλτους με κύπερη. Αυτό το
είδος είναι αποδημητικό και διαχειμάζει στην Αφρική και στη νότια
Ασία.

Υπόμνημα



Δ/Υ: Δεν υφίσταται, μη διαθέσιμη πληροφορία.
ΠΔ 67/1981: Προεδρικό Διάταγμα περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος, και αγρίας πανίδος.
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Πατραϊκός Κόλπος

*

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Παράκτια
Ζώνη & LF5)

*

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF4)

*

υπάρχουν

Πελοπόννησος (Παράκτια Ζώνη & LF3)

Μάρτιος Ιούνιος

όπου

Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

Κρήτη (Χερσαίο Τμήμα)

Upupa epops

Τυτώ

δεντροστοιχία

Νότιο Κρητικό Πέλαγος

Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα (Χερσαία Ζώνη)

Tyto alba

κύρια

Κρήτη (Παράκτια Ζώνη & LF2)

Πελοπόννησος (Χερσαίο Τμήμα)

Το είδος μπορεί να
απαντηθεί σε ολόκληρη την
Περιοχή Μελέτης.

πάνω από την
αγριοκυπαρίσσια.

Ευαίσθητη Οικολογική Περίοδος

Όπως οι περισσότερες κουκουβάγιες, έτσι και η τυτώ είναι
νυκτόβια και στηρίζεται στην οξεία αίσθηση της ακοής της όταν
κυνηγά στο απόλυτο σκοτάδι. Συνήθως δραστηριοποιείται πριν
από το σούρουπο, αλλά μερικές φορές μπορεί να τη δει κανείς κατά
τη διάρκεια της ημέρας όταν μετακινείται για να βρει άλλο μέρος
να κουρνιάσει.

Παρουσία εντός της
Περιοχής Μελέτης

Οικολογία

CITES
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ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου
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Πατραϊκός Κόλπος
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Οικολογία

CITES

IUCN/Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων
ζώων της Ελλάδας

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Βόννη

Βέρνη

Κοινή ονομασία

ΠΔ 67/1981

Επιστημονική
ονομασία

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιοχές έργου

Σύμβαση της Βέρνης
για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων: Παράρτημα I – Αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας | Παράρτημα II – Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας | Παράρτημα III –
Προστατευόμενα είδη πανίδας.
Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας: Προσάρτημα I – Απειλούμενα αποδημητικά είδη | Προσάρτημα II – Αποδημητικά είδη που διατηρούνται μέσω Συμφωνιών.
Σύμβαση της Βαρκελώνης: Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η σύμβαση αποσκοπεί α) στην προστασία, διατήρηση και
διαχείριση με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ή πολιτιστικής αξίας, ιδίως με τη δημιουργία ειδικά προστατευόμενων περιοχών· β) στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών
χλωρίδας και πανίδας CITES – Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν: Προσάρτημα I – Κάθε είδος που απειλείται με εξαφάνιση και που είναι ή θα μπορούσε να είναι αντικείμενο εμπορίου.
Το εμπόριο των δειγμάτων των εν λόγω ειδών πρέπει να διέπεται από ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να μην απειλείται περισσότερο η επιβίωσή τους, και δεν πρέπει να επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις| Προσάρτημα II – α) Κάθε
είδος το οποίο, αν και προς το παρόν δεν απειλείται κατ'ανάγκη με εξαφάνιση, θα μπορούσε να απειληθεί στο μέλλον αν το εμπόριο των δειγμάτων του είδους αυτού δεν υπαχθεί σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να αποφεύγεται η ασυμβίβαστη
με την επιβίωσή τους εκμετάλλευση· και β) Ορισμένα είδη που πρέπει να υπαχθούν σε κανόνες ώστε το εμπόριο δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου να τεθεί υπό αποτελεσματικό έλεγχο| Προσάρτημα
III – Κάθε είδος που ένα συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, ορίζει ότι το υπάγει σε κανόνες με σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει την εκμετάλλευσή του, και ότι χρειάζεται τη συνεργασία άλλων συμβαλλόμενων μερών για τον
έλεγχο του εμπορίου.
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας: Παράρτημα I – Τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος / (*) Οικότοποι προτεραιότητας | Παράρτημα II
– Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης / (*) Είδη προτεραιότητας | Παράρτημα IV – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζουν αυστηρής
προστασίας |Παράρτημα V – Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η απόσπαση από το φυσικό τους περιβάλλον και η εκµετάλλευση είναι δυνατό να ρυθµίζονται µε διαχειριστικά µέτρα.
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών: Παράρτημα I – Είδη που υπόκεινται σε ειδικά μέτρα διατήρησης σχετικά με τον οικότοπό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στην
περιοχή εξαπλώσεώς τους» | Παράρτημα II – Είδη που είναι δυνατόν να θηρεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η θήρα αυτών των ειδών να μην υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται
στη ζώνη εξαπλώσεώς τους. Παράρτημα III – Είδη των οποίων η πώληση, η μεταφορά προς πώληση, η κατοχή προς πώληση και η διάθεση προς πώληση ζωντανών ή νεκρών πτηνών και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος που προέρχεται από το πτηνό και
που αναγνωρίζεται εύκολα απαγορεύονται, υπό τον όρο ότι τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.
IUCN/Βιβλίο δεδομένων κινδύνου: Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for Conservation of Nature) / Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009): CR: Κρισίμως Κινδυνεύον| ΕΝ: Κινδυνεύον| VU: Ευάλωτο| ΝΤ:
Σχεδόν Απειλούμενο| LR: Χαμηλότερου Κινδύνου | LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος | DD: Ανεπαρκώς γνωστό| ΝΕ: Μη αξιολογηθέν.
Εκπονήθηκε από: ASPROFOS και ECOMED, 2022
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