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Βιοποικιλότητα

• Σπονδυλωτά ~50.000 είδη – Θηλαστικά ~5.000 είδη

• Φυτά (που κάνουν σπόρους) 300.000 είδη

• Έντομα ~1.500.000 είδη



Το πλαίσιο του Χρόνου

• Κρήτη: εμφάνιση 
πριν 23.000.000 
χρόνια

• Οριστικά νησί 
πριν 5.000.000 
χρόνια

• Άνθρωπος στην 
Κρήτη πριν 9.000 
(;) χρόνια



• Οργανισμοί που υπάρχουν 
αποκλειστικά σε μια 
ορισμένη περιοχή

• Προϋποθέτει γεωγραφική 
απομόνωση

• Συνέπεια: μεγαλύτερη 
ευθύνη διατήρησης αυτών 
των οργανισμών

• Στην Κρήτη: Ενδημισμός από 
10 – 50% των ειδών!

• Η συστηματική μελέτη έχει 
αυξήσει τους απόλυτους 
αριθμούς (και) των 
ενδημικών 

Ενδημισμός

Ο κρητικός βάτραχος

Ο κρητικός Δενδροβάτραχος



Ενδημισμός ανά Ομάδα
•Φυτά ~10%

•Θηλαστικά ~ 15%

•Πουλιά –

•Ερπετά 10%

•Αμφίβια 33%

•Αρθρόποδα 10 – 50%

•Σαλιγκάρια 50%

Η Κρήτη έχει περίπου 150 (!) είδη 
σαλιγκαριών από τα οποία τα μισά
δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον 
κόσμο



FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2008
Nicholas Turland & Lance Chilton

Χλωρίδα της Κρήτης
•623 Γένη φυτών
• Ιθαγενή Είδη 1.742
• Εισαχθέντα Είδη 140

Τα Ενδημικά φυτά της Κρήτης



FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2008
Nicholas Turland & Lance Chilton

Ενδημισμός

Τα Ενδημικά φυτά της Κρήτης

• 2 από 623 γένη είναι Ενδημικά της Κρήτης

• 159 απο τα 1.742 είδη είναι Ενδημικά της Κρήτης (9.12%)



Πλουμί 
Ebenus cretica

Κοινά Ενδημικά φυτά της Κρήτης



Πετρομαρούλα 
Petromarula pinnata

Ενδημικό Γένος Κρήτης



Μικραγκαραθιά 
Phlomis lanata



Κενταύρια της Ίδης
Centaurea idaea 



Κρητικό Κυκλάμινο
Cyclamen creticum



Κρητικό 
Γαϊδουράγκαθο 
Onopordum bracteatum 
ssp.creticum



Δίκταμος ή Έρωντας
Origanum dictamnus

Τρωτό (R.D.B.)

Αρωματικά Ενδημικά φυτά της Κρήτης



Αγριοματζουράνα ή Αντωναϊδα
Origanum microphyllum



Μαλοτύρα 
Sideritis syriaca ssp. syriaca



Πανίδα Κρήτης
• Φτωχή, μη ισορροπημένη, λόγω 

αποκοπής από τις γειτονικές στεριές 
για 5 εκατομμύρια χρόνια

• Ιδιαίτερα σημαντική λόγω ενδημισμού 
και επίδρασης πολλών γεωγραφικών 
περιοχών (Αφρική, Ασία, Ευρώπη)

• Προσεγγίζεται από ειδικούς εδώ και 
500! χρόνια αλλά μόνο τα 10 
τελευταία γίνονται συστηματικές 
μελέτες



1 ΑΜΦΙΒΙΑ Άνουρα Bufotes viridis Φρύνος
2 ΑΜΦΙΒΙΑ Άνουρα Hyla arborea Δενδροβάτραχος
3 ΑΜΦΙΒΙΑ Άνουρα Pelophylax cretensis Κρητικός βάτραχος
4 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Stellagama stellio Κροκοδειλάκι
5 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Hemidactylus turcicus Σαμιαμίδι σπιτιών
6 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Mediodactylus bartoni Σαμιαμίδι
7 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Tarentola mauritanica Σαμιαμίδι
8 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Lacerta trilineata Σαύρα
9 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Podarcis cretensis Κρητική κολισαύρα
10 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Ablepharus kitaibelii Αβλέφαρος
11 ΕΡΠΕΤΑ Σαύρες Chalcides ocellatus Λιακόνι
12 ΕΡΠΕΤΑ Φίδια Hierophis gemonensis Δενδρογαλιά
13 ΕΡΠΕΤΑ Φίδια Telescopus fallax Αγιόφιδο
14 ΕΡΠΕΤΑ Φίδια Zamenis situla Σπιτόφιδο
15 ΕΡΠΕΤΑ Φίδια Natrix tessellata Νερόφιδο
16 ΕΡΠΕΤΑ Χελώνια Caretta caretta Θαλλάσια χελώνα
17 ΕΡΠΕΤΑ Χελώνια Chelonia mydas Θαλλάσια χελώνα
18 ΕΡΠΕΤΑ Χελώνια Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
19 ΕΡΠΕΤΑ Χελώνια Mauremys rivulata Νεροχελώνα

Αμφίβια & ερπετά







ΑΜΦΙΒΙΑ Άνουρα Lithobates catesbeianus Βουβαλοβάτραχος



ΕΡΠΕΤΑ Χελώνια Trachemys scripta Νεροχελώνα



Θηλαστικά

• Εξαιρέσεις

Όλα σχεδόν τα θηλαστικά της Κρήτης έχουν μεταφερθεί 
εκούσια ή ακούσια από τον άνθρωπο



Τάξη Οικογένεια Είδος
Artiodactyla Bovidae Capra aegagrus
Insectivora Erinaceidae Erinaceus concolor

Soricidae Crocidura suaveolens
Soricidae Crocidura zimmermanni
Soricidae Suncus etruscus

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus
Leporidae Oryctolagus cuniculus

Rodentia Myoxidae Glis glis
Muridae Acomys cahirinus minous
Muridae Apodemus mystacinus
Muridae Apodemus sylvaticus
Muridae Mus musculus
Muridae Rattus rattus
Muridae Rattus norvegicus

Carnivora Felidae Felis silvestris
Mustelidae Meles meles
Mustelidae Mustela nivalis
Mustelidae Martes foina

Pinnipedia Phocidae Monachus monachus
Cetacea Balaenopteridae 3 είδη

Delphinidae 6 είδη
Phocoenidae 1 είδη
Physeteridae 1 είδη
Ziphiidae 3 είδη

Chiroptera 4 οικογένειες 17 είδη



Η κρητική μυγαλή
(Crocidura zimmermanni)

•Η άλλη εξαίρεση...

•Το μοναδικό «παλιό» θηλαστικό 
της Κρήτης

•Ζει στο νησί εδώ και 2.000.000 
χρόνια

•Έχει απομονωθεί στις κορφές 
(πάνω από 1400 μέτρα)



Θηλαστικά: ενδημικά υποείδη

Ο κρητικός Αγριόγατος

Ο κρητικός Αίγαγρος

Ο κρητικός 

Μυωξός

Ενδημικά είδη «εν τω γεννάσθαι»



 Στην Κρήτη αναπαράγονται περίπου 80 είδη πουλιών (50 μόνιμα & 30 

καλοκαιρινοί επισκέπτες) .

Κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση η Κρήτη αποτελεί τον πρώτο σταθμό 

ξεκούρασης και ανεφοδιασμού για μία πληθώρα ειδών όπου φτάνουν στο 

νησί μετά από 45-65 ώρες πτήσης έχοντας διασχίσει 1850-2550 km πάνω από 

την Σαχάρα και τη Μεσόγειο. 

 Από τα 38 είδη αρπακτικών που απαντώνται στην Ελλάδα (26 

φωλιάζοντα), στην Κρήτη απαντώνται όλα ενώ φωλιάζουν τα 13. 

Ορνιθοπανίδα της Κρήτης 



•Η συστηματική τους στηρίζεται στη μορφολογία αλλά ιδιαίτερη σημασία 
δίδεται στην κατασκευή του ράμφους και των άκρων (ειδικά στα δάκτυλα 
των ποδιών). Σημασία μπορούν να έχουν το πέταγμα, το κελάηδημα και η 
οικολογία τους. 

•Γενικά έχουν μεγάλη ποικιλομορφία και συχνά υπάρχει μεγάλη 
διαφοροποίηση ανάμεσα στα μέλη μιας τάξης ή μιας οικογένειας, μερικές 
φορές και μέσα στο ίδιο το γένος.

•Η τροφή και ο βιότοπος του κάθε είδους παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαφοροποίηση αυτή που αντανακλάται σε ιδιαίτερες μορφές του ράμφους, 
του λαιμού, των δακτύλων, του μεγέθους κ.λ.π.









ΤΥΠΟΙ ΤΑΡΣΟΥ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Λεπιδωτός ταρσός με επένδυση λίγων
κεράτινων πλακών - φολίδων στό πάνω μέρος
(Στρουθιόμορφα κυρίως) 

Φολιδωτός ταρσός με επένδυση πολλών
κεράτινων πλακών - φολίδων πάνω - κάτω
(πολλά ιερακόμορφα και  χαραδριοί)

Ταρσός μικτός
με επένδυση λεπιδωτή πάνω, φολιδωτή κάτω
(Περιστερόμορφα) 

Ταρσός μικτός:  λεπιδωτή επένδυση  πάνω
με μορφή μπότας κάτω
(μερικά στρουθιόμορφα) 

Ταρσός με μορφή ‘μπότας’
με επένδυση συνεχώμενων μη επικαλυπτώμενων
στενόμακρων πλακών (Muscicapidae)

Από το ‘Manual of Ornithology’
(Proctor & Lynch 1993)



•Τα ράμφη δεν 
αποτελούν πάντα 
ικανοποιητικό κριτήριο 
για τη συστηματική 
κατάταξη των 
διαφόρων τάξεων 
αλλά βοηθά σε 
περαιτέρω κατάταξη 
σε μικρότερα taxa.

•Ράμφη



ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ 
(Ελασματόρυγχα)
Anseriformes Κύκνοι, Χήνες, 
Πάπιες, Πρίστες•Έχουν αδιάβροχο πτέρωμα για υδρόβια διαβίωση

και κρατούν πολύ λίπος στο σώμα τους. Η 
αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνεται χάρις το έκκριμα 
του ανεπτυγμένου ουροπυγιακού ελαιώδη αδένα.
Διάτρητα ρουθούνια.

•Τα 3 εμπρός δάκτυλα του ποδιού είναι 
'παλαμοειδή' δηλαδή ενωμένα με νηκτική 
μεμβράνη. Το πίσω είναι βοηθητικό ή 
υποπλασμένο αλλά στα είδη που βουτούν 
μπορεί να φέρει ανεξάρτητο νηκτικό λοβό.

•Μακρύς λαιμός, κοντή ουρά, κοντά πόδια. 
Ράμφος σαν κεράτινο έλασμα, γενικά πλατύ 
εκτός από τις χήνες και τα ψαροφάγα είδη.

•Όλα γεννούν αυγά χωρίς στίγματα και οι 
νεοσσοί είναι αμέσως ανεξάρτητοι.
•Παντού εκτός Ανταρκτικής. Οι ανιμίδες (3 είδη) 
έχουν σχεδόν ελεύθερα δάκτυλα και γαμψό ράμφος.



Κύκνος Cygnus olor

http://montereybay.com/creagrus/ducks.html


Κοκκινόχηνα Branta ruficollis
•Πρασινοκέφαλη Πάπια

•Anas platyrhynchos



ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ Galliformes 
Χιονόκοτες, άγριες γαλοπούλες, 
Ορτύκια, Πέρδικες , Φασιανοί, 
Αγριόκοτες

•Έχουν δυσκίνητα πόδια 
αλλά ενισχυμένα δάκτυλα 
(Ανισοδάκτυλα: 3-1) για να 
σκαλίζουν το χώμα: 
εδαφόβια σκαλιστικά 
σποροφάγα και 
σκουλικοφάγα.

•Πολύ δυνατό ράμφος 
στραμμένο προς τα κάτω, 
κοντές στρογγυλεμένες 
φτερούγες. Έχουν απλή 
σύριγγα. Τα αρσενικά έχουν 
συχνά πλήκτρο. Αδένες 
έκκρισης λαδιού. Η 
πλειονότητα των ειδών δεν 
μεταναστεύει. Παντού εκτός 



•Gallus 
gallus

•Alectoris 
chukar

•Centrocercus 
urophasianus



PROCELLARIIFORMES



Χαρακτηριστικές ομάδες και είδη
Τάξη Ρινοτρυπόμορφα. Αρτέμης (Calonectris diomedea)
Θαλασσόβιο είδος, συγγενικό με τα Άλμπατρος, ξεχειμωνιάζει στο νότιο Ατλαντικό και τα 
νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου και φωλιάζει σε βραχονήσια της Μεσογείου – μεγάλο 
ποσοστό στην Ελλάδα - όπου παρατηρείται από Απρίλιο ως Οκτώβριο. Κάνει ένα αυγό σε 
τρύπες – λαγούμια που επισκέπτεται μόνο τη νύχτα. Την ημέρα πετάει συνεχώς χαμηλά πάνω 
από την κυματώδη θάλασσα αναζητώντας αφρόψαρα. Ταΐζει το μικρό με υγρό (σα λάδι) που 
βγάζει από τον προστόμαχο. Θα το δούμε συχνά να ακολουθεί τα πλοία και ξεχωρίζει από 
τους γλάρους χάρις το σχήμα της ουράς, του ράμφους του καθώς και τον τρόπο που πετά. 



ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ Pelecaniformes
Πελεκάνοι, Κορμοράνοι, Σούλες, Φρεγάδες, 

Φαέθων

•Έχουν μακρύ λαιμό και δυνατό και 
μακρύ ράμφος, συχνά με σάκο - μια 
ειδίκευση στην ψαροφαγία. Και τα 4 

δάκτυλα των ποδιών τους είναι 
ενωμένα με νηκτική μεμβράνη 

('ολοπαλαμοειδή' - totipalmate). 
Παγκόσμια εξάπλωση αλλά κυρίως 

τροπικά





•Υδροβατικά είδη προσαρμοσμένα 
να ζουν κοντά στο νερό, όπου 
τρέφονται κυρίως με αμφίβια και 
ψάρια αλλά υπάρχουν εντομοφάγα 
και βενθοφάγα είδη (αλλά και λίγα 
χερσόβια).

•Γενικά έχουν μεγάλο ράμφος με 
διάφορες προσαρμογές ανάλογα 
το είδος, μακρύ λαιμό και πόδια 
με δάκτυλα μεγάλα (και το 
πίσω) και ελεύθερα (σε αρκετά 
είδη ενώνονται με κύστη στη βάση 
τους).

•Γυμνό το κάτω μέρος της 
(ταρσο)κνήμης, κοντή σχετικά 
ουρά. Παγκόσμια εξάπλωση αλλά 
κυρίως τροπικά

ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ 
Ciconiiformes Ερωδιοί, 
Ίβιδες  Πελαργοί, 
Μαραμπού





Phoenicopteriformes Φοινικόπτερα

•“Mirandornithes”



ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ 
Podicipediformes Βουτηχτάρια

•Προσαρμογές για κολύμπι: ράμφη σχετικά μακρά, μακρύς 
λαιμός, κοντά φτερά, πόδια πίσω από το σώμα και στα 4 
δάκτυλα νηκτικοί λοβοί (lobate) δηλαδή δεν ενώνονται 

μεταξύ τους. Πλωτές φωλιές. Εκτός Ανταρκτικής. Φολιδωτός 
ταρσός πλευρικά πεπλατυσμένος





ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ 
Falconiiformes 

ημερόβια αρπακτικά

•Σαρκοφάγα με γαμψά ισχυρά ράμφη,
σαρκώδες κήρωμα στη θέση του 
ρουθουνιού και επίσης γαμψά νύχια στα 
δάκτυλα, και συχνά, εκτός από τα 
γεράκια, πούπουλα χαμηλά στα πόδια. 
Ανισοδάκτυλα με αντιτακτό πίσω δάκτυλο
(όμως ο Ψαραετός είναι ζυγοδάκτυλος).

•Ο ταρσός έχει πολλές κερατώδεις 
πλάκες - φολίδες δικτυωτής μορφής 
(φολιδωτός). Έχουν γενικά μακρές 
φτερούγες με διάκενα στις άκρες. Αδένες 
έκκρισης λαδιού.

•Κατά ορισμένους αποτελούν δύο τάξεις 
τα: Accipitriformes (Θαλασσαετοί, Αετοί, 
Γύπες παλιού κόσμου, Κίρκοι, Ικτίνοι, 
Σφηκιάρηδες, Ξεφτέρια, Βαρβακίνες, 
Ψαραετός, Γραμματέας) και Falconiformes
(Γεράκια). Τα γεράκια έχουν άκαμπτο 



•Στιχταετός Aquila clanga Γυπαετός Gypaetus 
barbatus



•Μαυροπετρίτ
ης

•Πετρίτης



 Χρυσαετός: 90% χελώνες (110 χελώνες το χρόνο ανά ζευγάρι)

 Αετογερακίνα: 58% μικροθηλαστικά, 27% ερπετά, 13% πουλιά, 1% 
έντομα

 Φιδαετός: (αριθμός ειδών από απευθείας παρατήρηση στη φωλιά)

80% φίδια, 13% σαύρες, 3% χελώνες, 2% θηλαστικά, 2% αμφίβια

 Κραυγαετός: 70% φίδια

Όρνιο: Ένα ζευγάρι (μαζί με το νεοσσό) καταναλώνει 400 kg/ έτος 

Γυπαετός: (90% κόκαλα)

 Νανόμπουφος: 1 ποντίκι την ημέρα (το χειμώνα)

 Τυτώ (Ζάρα): Ένα ζευγάρι (για μία γέννα) καταναλώνει 2500 
ποντίκια το χρόνο (μέχρι και 2 γέννες το χρόνο)





ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ Gruiformes 
Γερανοί, Ωτίδες, Νερόκοτες, 
Φαλαρίδες, Ηλιοπούλια, 
Sunbittern

•Έχουν όλα επιμηκησμένη τραχεία. 
Παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια, 
και όσα ζουν σε λασποτόπια 
(Rallidae) έχουν πολύ μακρά 
δάκτυλα (συχνά και το πίσω) για να 
μην βυθίζονται στη λάσπη και να 
ανεβαίνουν σε λεπτά κλαδιά ή 
νούφαρα. Μερικά (φαλαρίδες) 
έχουν λοβούς δεν έχουν όμως 
ενωμένα δάκτυλα ακόμα και όσα 
κολυμπούν. Οι γερανοί έχουν 
υποπλασμένο το πίσω δάκτυλο που 
απουσιάζει εντελώς στους 
ψευτότρυγγες που έχουν επίσης 
κοντά μπροστινά δάκτυλα. Η τάξη 
με τα περισσότερα υπό εξαφάνιση 
ίδ   ξ λώ  ύ ό  



•Φαλαρίδα – Fulica atra -
Rallidae



ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ
Charadriformes

•Ετερογενής ομάδα που 
παρουσιάζει ανατομικές 
ομοιότητες όπως τα μακρά σε 
γενικές γραμμές ράμφη, το μικρό 
ή και καθόλου πίσω δάκτυλο και 
τις μακρές φτερούγες. Παγκόσμια 
εξάπλωση. Τρεις υποτάξεις που 
παλιότερα θεωρούνταν χωριστές 
τάξεις:

•Γ. Alcae

•Α. 
Charadrii

•Β. Lari



•Α. Charadrii: κυρίως Χαραδριόμορφα Τζακάνας, 
Στρειδοφάγοι, Καλαμοκανάδες και Αβοκέττες, Χαραδριοί, 
Καλημάνες, Σκαλίδρες, Μαχητές, Μπεκατσίνια, Τουρλίδες, 

Τρίγγες, Φαλαρόποδες, Σπορομπεκάτσινα

•Πουλιά με μακρά πόδια και σε γενικές γραμμές μακρά και μυτερά 
ράμφη, τα 3 δάκτυλα των ποδιών μακριά με λοβούς ή τμήμα 

μεμβράνης στη βάση ή χωρίς νηκτικά ανάλογα το είδος αν είναι 
χερσόβιο, ψάχνει στη λάσπη ή μπορεί και να κολυμπά. Εκτός από 

τα Τζακάνας, το πίσω δάκτυλο είναι συνήθως υποπλασμένο ή 
απουσιάζει εντελώς.

http://www.jacana.demon.co.uk/jacana/jac0.htm


Καλαμοκανάς Himantopus 
himantopus



Πρασινοσκέλης και Δασπότρυγγας  Tringa nebularia, T. 
ochropus



•Β. Lari: Λαρόμορφα:

Ληστόγλαροι,

Γλάροι,

Γλαρόνια,

Ρύγχοπες

•Έχουν ισχυρά ράμφη, και νηκτικές μεμβράνες που ενώνουν 
τα 3 δάκτυλα εμπρός (παλαμοειδή).



Ληστόγλαρος

Ασημόγλαρος της Μεσογείου

Ανώριμος 
μελανόγλαρος



Γλαρόνια

Ρύγχοπας

http://montereybay.com/creagrus/skimmers.html


ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ 
Columbiformes 
Περιστέρια, Φάσσες, 
Τρυγόνια

•Μικρά κεφάλια σε σύγκριση με το υπόλοιπο στρουμπουλό 
σώμα, μικρά πόδια. Ανισοδάκτυλα (3-1) με λειτουργικό πίσω 

δάκτυλο, και λεπιδωτο-φωλιδωτό ταρσό. Κήρωμα στο 
ράμφος. Κυρίως σποροφάγα. Μοναδική στα πτηνά 

ικανότητα να πίνουν νερό ρουφώντας το, χωρίς να γυρίζουν 
το κεφάλι. Παντού εκτός Ανταρκτικής, μερικά νησιωτικά είδη 
που δεν πετούσαν αξαφανίστηκαν από τον άνθρωπο (πχ. 

ντόντος).



Δεκαοκτούρ
α

Φάσσα



ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ Strigiformes Πεπλόγλαυκες, 

Κουκουβάγιες,

Μπούφοι, 

Γκιώνηδες

•Νυκτόβια αρπακτικά με μεγάλο 
κεφάλι και μάτια, τα οποία είναι 

τοποθετημένα μπροστά. Έχουν μικρό 
αλλά γαμψό και ισχυρό ράμφος με 
σαρκώδες κήρωμα, πούπουλα στα 

πόδια και τα δάκτυλα και μεγάλα 
γαμψά νύχια και στα 4 δάκτυλα. 

Σχεδόν ζυγοδάκτυλα με δύο 
μπροστά, ένα πλάγια πίσω και το 
εξωτερικό αντιστρεπτό. Αθόρυβο 
πέταγμα χάρις τα πολύ ελαφρά 

φτερά και εξαιρετική ακοή. Παντού 
 



•Tyto alba



CAPRIMULGIFORMES Γυδοβύζια και άλλα



Βατραχόστομο
ς

Πόττος



ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ Apodiformes 
Σταχτάρες

•Κολιμπρί

•Εξειδίκευση σε συνεχή κίνηση και τροφή στον αέρα: μακρές 
οξύληκτες φτερούγες αν και με κοντό, αλλά ισχυρό, βραχίονα. 

Ατροφικά κοντά πόδια. Όλα γενούν μακρυά κατάλευκα αυγά. Οι 
περισσότερες Σταχτάρες έχουν και τα 4 δάκτυλα μπροστά αλλά με 

ικανότητα κίνησης των δύο ακραίων 1,4 (παμπροδάκτυλα = 
"κανακευτά"). Υπάρχουν όμως και ελάχιστα ζυγοδάκτυλα είδη. 

Απουσιάζουν μόνο από τους πόλους αλλά τα κολιμπρί ζουν μόνο 
στην αμερικανική ήπειρο.



Μαυροσταχτάρα   Apus 
apus



Κολιμπρί



ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ Coraciiformes 
Αλκυόνες, Βούκεροι,

•Μελισσοφάγοι,

•Τσαλαπετεινοί,

•Χαλκοκουρούνες

•Μια ετερογενής ομάδα με συνήθως πολύχρωμα είδη με μεγάλα ράμφη. 
Μερικά μοιάζουν με τα κοράκια αλλά δεν έχουν καμία συγγένεια. 

Παρουσιάζουν συγχώνευση των δύο (2-3) ή και των τριών μπροστινών 
δακτύλων (Συνδάκτυλα). Γενούν σε κουφάλες ή τρύπες και εξαπλώνονται 

σχεδόν παντού εκτός από τους πόλους αλλά βασικά σε τροπικές -
υποτροπικές περιοχές.



Alcedo atthis

Αλκυόνα

Coracias garrulus
Χαλκοκουρούνα



ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
Passeriformes

•Πολύ ποικιλόμορφη τάξη με τους περισσότερους
αντιπροσώπους (πάνω από το 60%).

•Στη γενική περίπτωση έχουν 3 δάκτυλα εμπρός και 1 πίσω καλά 
αναπτυγμένο για να πιάνουν τα κλαδιά ή να ισορροπούν όταν κάθονται 
(ανισοδάκτυλα).

•Ταρσός συνήθως λεπιδωτός, μερικές φορές με ενιαίο λέπι σαν μπότα. 
Πρόκειται για πτηνά μικρού ή μεσαίου μεγέθους που έχουν περιορίσει 
τον αριθμό σπονδύλων στο λαιμό.

•Όλα είναι χερσόβια και μόνο ελάχιστα είδη μπορούν να τραφούν στο 
νερό.

•Τα ράμφη παρουσιάζουν ποικιλομορφία ανάλογα με την διατροφή 
τους. 

•Πολύ καλή ικανότητα κελαηδίσματος αναπτυγμένη κυρίως στα 
αρσενικά. Παντού εκτός Ανταρκτικής.

•Suboscines (απλή σύριγγα) - Oscines (αναπτυγμένη σύριγγα και 
τραγούδι)



•Alaudidae
Κορυδαλλοί

•Κυρίως εδαφόβια 
σποροφάγα, ταρσός 

στρογγυλός 
φολιδωτός, μακρά 
δάκτυλα και μακρύ 

πίσω ίσιο νύχι

•Προσαρμοσμέ
να για 

εντομοφαγία σε 
πτήση: μακρές 

οξύληκτες 
φτερούγες

•Hirundinidae 
Χελιδόνια

•Laniidae 
Κεφαλάδες

•αρπακτικές 
συνήθειες, 

γαμψό 
ράμφος



•Hirundinidae Χελιδόνι



•Alaudidae
•Κατσουλιέρης Galerida cristata



•Laniidae Κεφαλάδες



•Muscicapidae

ράμφη μικρά και λεπτά, προσαρμοσμένα στην 
εντομοφαγία, ταρσοί με μορφή μπότας

•A. Muscicapinae Μυγοχάφτες (εντομοφάγα μεταναστευτικά 
στις βόρειες περιοχές)

•Γ. Turdinae Τσίχλες, Αηδόνια, Κοκκινολαίμης, Μαυρολαίμης κ.α 
(πολυμορφία) 

•B. Sylviinae Τσιροβάκοι, Ποταμίδες, Φυλλοσκόποι (εντομoφάγα, 
κυρίως μεταναστευτικά) 



•Turdinae

•Αηδόνι

•Μεταναστευτική τσίχλα



•Sylviinae, Βουρλοποταμίδα 



•ευρύ διαιτολόγιο, μεγάλο μέγεθος

•Corvidae Κόρακας, Κουρούνα, 
Καρακάξα κ.α.

•Σπίνος, Καρδερίνα, Φλώρος, 
Σταυρομύτης (σποροφάγα με χοντρά 

ράμφη) 

•Fringillidae Σπίζες 



•Fringillidae Σπίζες:
•Σπίνος, Σκαρθάκι 



•Corvidae Κάργια 



•Paridae Γαλαζοπαπαδίτσα 

•Troglodytidae Τρυποφράκτης 

•Άλλες οικογένειες 



• Passeridae Σπουργίτια, Υφαντές 



•Motacillidae Κιτρινοσουσουράδα 



•Emberizidae Τσιχλόνια (Καρδινάλιος) 



•Sturnidae Ψαρόνι Sturnus vulgaris



•Οι κίνδυνοι που απειλούν 
τα πουλιά της Ελλάδας 
προέρχονται:

 Από τον περιορισμό των φυσικών βιότοπων και ιδίως των 
υγροτόπων και των λοιπών ενδιαιτημάτων σε παραλιακές και 
γεωργικές περιοχές

 Από τη μείωση της γεωργικής χρήσης των ορεινών γαιών λόγω 
εγκατάλειψης από τον ορεινό πληθυσμό

 Από τον τρόπο άσκησης του κυνηγίου ειδικά το παράνομο και 
από τα δηλητηριασμένα δολώματα

 Από απευθείας όχληση και συλλογή αυγών 
 Από γεωργικά φάρμακα - ψεκασμούς
 Από περιβαλλοντικά μη ορθές χρήσεις                                      

γης όπως οι ‘‘αναδασώσεις’’
 Από εμπλουτισμούς με διάφορα ζώα

•Μελισσοφάγος
Merops apiaster

•Πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένο 
Βαλτόμπουφο στο ΜΦΙΚ 

Asio flammeus



•Επίσης η Ελλάδα έχει υπογράψει και τις ακόλουθες συμβάσεις – συμφωνίες: Σύμβαση της Βέρνης (Παράρτ. ΙΙ).
•Σύμβαση της Βόννης (Παραρτήματα I & II).
•AEWA: Συμφωνία για την προστασία των Αφρικανικών–Ευρασιατικών Μεταναστευτικών Πτηνών των 
Υγροτόπων.

•Κατηγορίες κινδύνου και νομικό 
καθεστώς      σε Ευρωπαϊκή Ένωση 
και Ελλάδα

•Κατάταξη για την Ευρώπη BirdLife International (SPEC = Species of European Conservation Concerm,):
•1: Είδος που απειλείται παγκόσμια
•2: Απειλείται στην Ευρώπη όπου είναι συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος πληθυσμός του είδους
•3: Απειλείται ή μειώνεται στην Ευρώπη αλλά έχει μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή.
•4: Συγκεντρωμένο στην Ευρώπη είδος που δεν παρουσιάζει άμεσες απειλές.

Κατάταξη Κόκκινου Κατάλογου των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας:
•Ex: Εξαφανισμένο, έχει φωλιάσει παλιότερα στην Ελλάδα E1: άμεσα Απειλούμενο, E2: 
Απειλούμενο αλλά όχι άμεσα, V: Τρωτό, R: Σπάνιο, I: Απροσδιόριστο, K: Ανεπαρκώς γνωστό.

•Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Παράρτημα Ι). Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας στους 
βιότοπους αναπαραγωγής, αλλαγής πτερώματος, ξεχειμωνιάσματος και σταθμούς μετανάστευσης. 
Μερικά από αυτά αποτελούν είδη προτεραιότητας της ίδιας Οδηγίας. Για αυτά ειδικά τα είδη, για τα 
έχουν γίνει προγράμματα δράσης, απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας στους βιότοπους αναπαραγωγής, 
αλλαγής πτερώματος, ξεχειμωνιάσματος και σταθμούς μετανάστευσης.



•Αριθμοί απειλουμένων και προστατευόμενων 
ειδών πτηνών σε Ελλάδα και Κρήτη

•Αγριόκυκνος Cygnus cygnus

•Χειμωνόκιρκος Circus cyaneus

ΕΛΛΑΔΑ 430 100 23,26% 230 53,49%
48 11,16% 47 10,93%

E1 / 1-2 13 3,02% 15 3,49%

ΚΡΗΤΗ 347 89 25,65% 209 60,23%
46 13,26% 40 11,53%

E1 / 1-2 13 3,75% 12 3,46%

KB SPEC

79/409 AEWA Bern Bonn I Bonn II
ΕΛΛΑΔΑ 430 132 114 290 9 201

30,7% 26,5% 67,4% 2,1% 46,7%
ΚΡΗΤΗ 347 111 100 253 6 182

32,0% 28,8% 72,9% 1,7% 52,4%

•Οι αριθμοί και τα ποσοστά των απειλουμένων και 
υπό νομική προστασία ειδών στην Ελλάδα είναι από 
τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Τα ποσοστά της 

Κρήτης είναι μεγαλύτερα γιατί τα περισσότερα 
απειλούμενα είδη είναι μεταναστευτικά.


Φύλλο1

		A		SP		SPEC		ET		KB		79/409		AEWA		Bern		Bonn						Bonn				KB		EL		CR				SPEC		EL		CR

		1		Gavia stellata		3		V				I		1		II		II				I		3				E1		13		13				1		15		12

		2		Gavia arctica		3		V				I		1		II		II				I/II		6				E2		12		10				2		32		28

		3		Gavia immer								I		1		II						II		195				V		23		23				3		99		92

		4		Tachybaptus ruficollis												II								204				R		20		14				4		70		67

		5		Podiceps cristatus																								I		6		5				3W		9		6

		6		Podiceps grisegena						I				1		II								79/409				K		20		20				4/3W		1		1

		7		Podiceps auritus								I		1		II								132				Ex		6		4				4W		4		3

		8		Podiceps nigricollis						K						II														100		89						230		209

		9		Calonectris diomedea		2		V				I				II								Bern														146		132

		10		Puffinus yelkouan		4										II								290

		11		Hydrobates pelagicus		2		L		R		I				II

		12		Morus bassanus		2		L																AEWA

		13		Phalacrocorax carbo																				114

		14		Phalacrocorax aristotelis		4				V		I

		15		Phalacrocorax pygmeus		2		V		E2		I		1		II		II

		16		Pelecanus onocrotalus		3		R		E1		I		1		II		I/II												79/409		AEWA		Bern		Bonn I		Bonn II

		17		Pelecanus crispus		1		V		E1		I		1		II		I/II								EL		430		132		114		290		9		201

		18		Botaurus stellaris		3		V		I		I		1		II		II												30.70%		26.51%		67.44%		2.09%		46.74%

		19		Ixobrychus minutus		3		V				I		1		II		II								CR		347		111		100		253		6		182

		20		Nycticorax nycticorax		3		D		K		I				II														31.99%		28.82%		72.91%		1.73%		52.45%

		21		Ardeola ralloides		3		V				I				II

		22		Bubulcus ibis								I				II

		23		Egretta gullaris

		24		Egretta garzetta								I				II

		25		Egretta alba						E2		I		1		II														KB				SPEC

		26		Ardea cinerea																						EL		430		100		23.26%		230		53.49%

		27		Ardea purpurea		3		V		V		I		1		II		II												68		15.81%		156		36.28%

		28		Ciconia nigra		3		R		E2		I		1		II		II												48		11.16%		47		10.93%

		29		Ciconia ciconia		2		V				I		1		II		II												13		3.02%		15		3.49%

		30		Plegadis falcinellus		3		D		E1		I		1		II		II

		31		Platalea leucorodia		2		E		E1		I		1		II		II								CR		347		89		25.65%		209		60.23%

		32		Phoenicopterus ruber		3		L		R		I		1		II		II												60		17.29%		139		40.06%

		33		Cygnus olor										1				II												46		13.26%		40		11.53%

		34		Cygnus columbianus		3W		LW				I		1		II		II												13		3.75%		12		3.46%

		35		Cygnus cygnus		4W				K		I		1		II		II

		36		Anser fabalis										1				II

		37		Anser albifrons										1				II

		38		Anser erythropus		1		V		E2		I		1		II		II

		39		Anser anser						E2				1				II

		40		Branta bernicla		3		V						1				II

		41		Branta ruficollis		1		LW		E2		I		1		II		II

		42		Tadorna ferruginea		3		V		E1		I		1		II		II

		43		Tadorna tadorna						V				1

		44		Anas penelope										1				II

		45		Anas strepera		3		V		K		II		1				II

		46		Anas crecca										1				II

		47		Anas platyrhynchos										1				II

		48		Anas acuta		3		V						1				II

		49		Anas querquedula		3		V		K				1				II

		50		Anas discors

		51		Anas clypeata										1				II

		52		Marmaronetta angustirostris		1		E		Ex		I		1		II		II

		53		Netta rufina		3		D		R				1				II

		54		Aythya ferina		4				K				1				II

		55		Aythya nyroca		1		V		V		I		1				II

		56		Aythya fuligula										1				II

		57		Aythya marila		3W		LW						1				II

		58		Somateria mollissima										1				II

		59		Clangula hyemalis										1				II

		60		Melanitta nigra										1				II

		61		Melanitta fusca		3W		LW						1				II

		62		Bucephala clangula										1				II

		63		Mergellus albellus		3		V						1		II		II

		64		Mergus serrator										1				II

		65		Mergus merganser						E2				1				II

		66		Oxyura leucocephala		1		E		E2		I		1		II		I/II

		67		Pernis apivorus		4						I				II		II

		68		Elanus caeruleus		3		V				I				II		II

		69		Milvus migrans		3		V		E1		I				II		II

		70		Milvus milvus		4						I				II		II

		71		Haliaeetus albicilla		3		R		E1		I				II		I

		72		Gypaetus barbatus		3		E		E1		I				II		II

		73		Neophron percnopterus		3		E		V		I				II		II

		74		Gyps fulvus		3		R		V		I				II		II

		75		Aegypius monachus		3		V		E1		I				II		II

		76		Circaetus gallicus		3		R				I				II		II

		77		Circus aeruginosus						V		I				II		II

		78		Circus cyaneus		3		V				I				II		II

		79		Circus macrourus		3		E				I				II		II

		80		Circus pygargus		4				E1		I				II		II

		81		Accipiter gentilis												II		II

		82		Accipiter nisus												II		II

		83		Accipiter brevipes		2		R				I				II		II

		84		Buteo buteo												II		II

		85		Buteo rufinus		3		E		R		I				II		II

		86		Buteo lagopus												II		II

		87		Aquila pomarina		3		R		V		I				II		II

		88		Aquila clanga		1		E		E2		I				II		II

		89		Aquila nipalensis		3		V								II		II

		90		Aquila heliaca		1		E		E1		I				II		II

		91		Aquila adalberti		1		E				I				II		II

		92		Aquila chrysaetos		3		R		V		I				II		II

		93		Hieraaetus pennatus		3		R		V		I				II		II

		94		Hieraaetus fasciatus		3		E		V		I				II		II

		95		Pandion haliaetus		3		R		I		I				II		II

		96		Falco naumanni		1		V		V		I				II		II

		97		Falco tinnunculus		3		D								II		II

		98		Falco vespertinus		3		V								II		II

		99		Falco columbarius								I				II		II

		100		Falco subbuteo												II		II

		101		Falco eleonorae		2		R		K		I				II		II

		102		Falco biarmicus		3		E		V		I				II		II

		103		Falco cherrug		3		E		I						II		II

		104		Falco peregrinus		3		R		K		I				II		II

		105		Falco pelegrinoides												II		II

		106		Bonasa bonasia						I		I

		107		Tetrao tetrix		3		V				I

		108		Tetrao urogallus						R		I				II

		109		Alectoris chukar		3		V

		110		Alectoris graeca		2		V

		111		Alectoris rufa		2		V

		112		Francolinus francolinus		3		V		Ex

		113		Perdix perdix		3		V		V

		114		Coturnix coturnix		3		V		K								II

		115		Phasianus colchicus						V

		116		Rallus aquaticus										1

		117		Porzana porzana		4						I		1		II		II

		118		Porzana parva		4				R		I		1		II		II

		119		Porzana pusilla		3		R				I		1		II		II

		120		Crex crex		1		V				I				II

		121		Gallinula chloropus

		122		Porphyrio porphyrio		3		R		Ex		I				II

		123		Fulica atra										1

		124		Grus grus		3		V		Ex		I		1		II		II

		125		Anthropoides virgo										1		II		II

		126		Tetrax tetrax		2		V		Ex		I				II		I

		127		Chlamydotis undulata		3		E				I				II		I

		128		Otis tarda		1		D		Ex		I				II		I/II

		129		Haematopus ostralegus						K								II

		130		Himantopus himantopus						V		I		1		II		II

		131		Recurvirostra avosetta		4/3W		LW		V		I		1		II		II

		132		Burhinus oedicnemus		3		V		V		I				II		II

		133		Cursorius cursor		3		V				I				II

		134		Glareola pratincola		3		E		V		I		1		II		II

		135		Glareola nordmanni		3		R						1		II		II

		136		Charadrius dubius										1		II		II

		137		Charadrius hiaticula										1		II		II

		138		Charadrius alexandrinus		3		D						1		II		II

		139		Charadrius leschenaultii		3		E						1		II		II

		140		Charadrius asiaticus		3		V						1				II

		141		Charadrius morinellus						K		I		1		II		II

		142		Pluvialis fulva

		143		Pluvialis apricaria		4								1				II

		144		Pluvialis squatarola										1				II

		145		Vanellus spinosus		3		E		E2		I		1		II		II

		146		Vanellus gregarius		1		E						1				II

		147		Vanellus leucurus										1

		148		Vanellus vanellus										1				II

		149		Calidris canutus		3W		LW						1

		150		Calidris alba										1		II

		151		Calidris minuta										1		II

		152		Calidris temminckii										1		II

		153		Calidris subminuta

		154		Calidris fuscicollis

		155		Calidris bairdii

		156		Calidris melanotos

		157		Calidris ferruginea										1		II

		158		Calidris maritima		4								1		II

		159		Calidris alpina		3W		VW						1		II

		160		Limicola falcinellus		3		V		K				1		II		II

		161		Philomachus pugnax		4								1				II

		162		Lymnocryptes minimus		3W		VW						1

		163		Gallinago gallinago										1

		164		Gallinago media		2		V		K		I		1		II		II

		165		Limnodromus scolopaceus

		166		Scolopax rusticola		3W		VW

		167		Limosa limosa		2		V						1				II

		168		Limosa lapponica		3W		LW						1				II

		169		Numenius phaeopus		4								1				II

		170		Numenius tenuirostris		1				E1		I		1		II		I/II

		171		Numenius arquata		3W		DW						1				II

		172		Tringa erythropus										1				II

		173		Tringa totanus		2		D						1				II

		174		Tringa stagnatilis						K				1		II		II

		175		Tringa nebularia										1				II

		176		Tringa flavipes

		177		Tringa ochropus										1		II		II

		178		Tringa glareola		3		D				I		1		II		II

		179		Xenus cinereus										1		II		II

		180		Actitis hypoleucos										1		II		II

		181		Actitis macularia

		182		Arenaria interpres										1		II

		183		Phalaropus tricolor

		184		Phalaropus lobatus										1				II

		185		Phalaropus fulicarius										1				II

		186		Stercorarius pomarinus

		187		Stercorarius parasiticus

		188		Catharacta skua		4

		189		Larus ichthyaetus

		190		Larus leucophthalmus										1

		191		Larus melanocephalus		4				V		I		1		II		II

		192		Larus atricilla

		193		Larus minutus		3		D								II

		194		Larus ridibundus

		195		Larus genei						E2				1		II

		196		Larus audouinii		1		LW		E2		I		1		II		I/II

		197		Larus canus		2		D

		198		Larus fuscus		4

		199		Larus argentatus

		200		Larus cachinnans

		201		Larus armenicus										1

		202		Larus glaucoides

		203		Larus marinus		4

		204		Rissa tridactyla

		205		Gelochelidon nilotica		3		E		E1		I		1		II

		206		Sterna caspia		3		E		K		I		1		II		II

		207		Sterna sandvicensis		2		D		I		I		1		II		II

		208		Sterna hirundo								I		1		II

		209		Sterna paradisaea								I		1		II

		210		Sterna anaethetus

		211		Sterna albifrons		3		D				I		1		II		II

		212		Chlidonias hybridus		3		D		V		I				II

		213		Chlidonias niger		3		D		V		I		1		II		II

		214		Chlidonias leucopterus										1		II

		215		Pterocles orientalis		3		V				I				II

		216		Pterocles alchata		3		E				I				II

		217		Syrraptes paradoxus

		218		Columba livia

		219		Columba oenas		4				R		II

		220		Columba palumbus		4

		221		Streptopelia decaocto

		222		Streptopelia turtur		3		D

		223		Streptopelia orientalis

		224		Streptopelia senegalensis

		225		Psittacula krameri

		226		Clamator glandarius						R						II

		227		Cuculus canorus

		228		Tyto alba		3		D								II

		229		Otus brucei												II

		230		Otus scops		2		D								II

		231		Bubo bubo		3		V				I				II

		232		Glaucidium passerinum								I				II

		233		Athene noctua		3		D								II

		234		Strix aluco		4										II

		235		Asio otus												II

		236		Asio flammeus		3		V				I				II

		237		Aegolius funereus						R		I				II

		238		Caprimulgus europaeus		2		D				I				II

		239		Tachymarptis melba												II

		240		Apus apus

		241		Apus pallidus												II

		242		Apus affinis

		243		Halcyon smyrnensis												II

		244		Alcedo atthis		3		D				I				II

		245		Ceryle rudis												II

		246		Merops persicus

		247		Merops apiaster		3		D								II		II

		248		Coracias garrulus		2		D		V		I				II		II

		249		Upupa epops												II

		250		Jynx torquilla		3		D								II

		251		Picus canus		3		D		R		I				II

		252		Picus viridis		2		D								II

		253		Dryocopus martius								I				II

		254		Dendrocopos major												II

		255		Dendrocopos syriacus		4						I				II

		256		Dendrocopos medius		4						I				II

		257		Dendrocopos leucotos						R		I				II

		258		Dendrocopos minor												II

		259		Picoides tridactylus		3		D		R		I				II

		260		Chersophilus duponti		3		V				I				II

		261		Melanocorypha calandra		3		D				I				II

		262		Melanocorypha bimaculata												II

		263		Melanocorypha leucoptera		4W										II

		264		Melanocorypha yeltoniensis		3		V								II

		265		Calandrella brachydactyla		3		V				I				II

		266		Calandrella rufescens		3		V								II

		267		Galerida cristata		3		D

		268		Lullula arborea		2		V				I

		269		Alauda arvensis		3		V

		270		Eremophila alpestris												II

		271		Riparia riparia		3		D								II

		272		Hirundo rupestris												II

		273		Hirundo rustica		3		D								II

		274		Hirundo daurica												II

		275		Delichon urbica												II

		276		Anthus richardii

		277		Anthus campestris		3		V				I				II

		278		Anthus trivialis												II

		279		Anthus pratensis		4										II

		280		Anthus cervinus												II

		281		Anthus spinoletta												II

		282		Motacilla flava												II

		283		Motacilla citreola												II

		284		Motacilla cinerea												II

		285		Motacilla alba												II

		286		Bombycilla garrulus												II

		287		Cinclus cinclus												II

		288		Troglodytes troglodytes

		289		Prunella modularis		4										II

		290		Prunella collaris												II

		291		Cercotrichas galactotes												II

		292		Erithacus rubecula		4										II		II

		293		Luscinia luscinia		4										II		II

		294		Luscinia megarhynchos		4										II		II

		295		Luscinia svecica								I				II		II

		296		Irania gutturalis												II		II

		297		Phoenicurus ochruros												II		II

		298		Phoenicurus phoenicurus		2		V								II		II

		299		Phoenicurus moussieri

		300		Saxicola rubetra		4										II		II

		301		Saxicola torquata		3		D								II		II

		302		Oenanthe isabellina						R						II		II

		303		Oenanthe oenanthe												II		II

		304		Oenanthe pleschanka												II		II

		305		Oenanthe hispanica		2		V								II		II

		306		Oenanthe deserti														II

		307		Oenanthe finschii												II		II

		308		Oenanthe leucopyga

		309		Oenanthe leucura		3		E				I				II		II

		310		Monticola saxatilis		3		D								II		II

		311		Monticola solitarius		3		V								II		II

		312		Zoothera dauma														II

		313		Turdus torquatus		4				R						II		II

		314		Turdus merula		4												II

		315		Turdus ruficollis														II

		316		Turdus pilaris		4W												II

		317		Turdus philomelos		4												II

		318		Turdus iliacus		4W												II

		319		Turdus viscivorus		4												II

		320		Cettia cetti												II		II

		321		Cisticola juncidis						K						II		II

		322		Locustella naevia		4										II		II

		323		Locustella fluviatilis		4										II		II

		324		Locustella luscinioides		4				K						II		II

		325		Acrocephalus melanopogon						R		I				II		II

		326		Acrocephalus paludicola		1		E				I				II		II

		327		Acrocephalus schoenobaenus		4										II		II

		328		Acrocephalus agricola												II		II

		329		Acrocephalus palustris		4										II		II

		330		Acrocephalus scirpaceus		4										II		II

		331		Acrocephalus arundinaceus												II		II

		332		Hippolais pallida		3		V								II		II

		333		Hippolais caligata												II		II

		334		Hippolais olivetorum		2		R				I				II		II

		335		Hippolais icterina		4										II		II

		336		Hippolais polyglotta		4										II		II

		337		Sylvia sarda		4						I				II		II

		338		Sylvia undata		2		V				I				II		II

		339		Sylvia conspicillata												II		II

		340		Sylvia cantillans		4										II		II

		341		Sylvia melanocephala		4										II		II

		342		Sylvia rueppelli		4						I				II		II

		343		Sylvia hortensis		3		V								II		II

		344		Sylvia nisoria		4						I				II		II

		345		Sylvia curruca												II		II

		346		Sylvia communis		4										II		II

		347		Sylvia borin		4										II		II

		348		Sylvia atricapilla		4										II		II

		349		Phylloscopus trochiloides												II		II

		350		Phylloscopus borealis												II		II

		351		Phylloscopus inornatus

		352		Phylloscopus fuscatus

		353		Phylloscopus bonelli		4										II		II

		354		Phylloscopus sibilatrix		4										II		II

		355		Phylloscopus collybita												II		II

		356		Phylloscopus trochilus												II		II

		357		Regulus regulus		4										II		II

		358		Regulus ignicapillus		4										II		II

		359		Muscicapa daurica

		360		Muscicapa striata		3		D								II		II

		361		Ficedula parva								I				II		II

		362		Ficedula semitorquata		2		E		R		I				II		II

		363		Ficedula albicollis		4						I				II		II

		364		Ficedula hypoleuca		4										II		II

		365		Panurus biarmicus												II

		366		Aegithalos caudatus

		367		Parus palustris												II

		368		Parus lugubris		4										II

		369		Parus montanus												II

		370		Parus cristatus		4										II

		371		Parus ater												II

		372		Parus caeruleus		4										II

		373		Parus major												II

		374		Sitta krueperi		4				R		I				II

		375		Sitta europaea												II

		376		Sitta neumayer		4										II

		377		Tichodroma muraria						R						II

		378		Certhia familiaris												II

		379		Certhia brachydactyla		4										II

		380		Remiz pendulinus

		381		Oriolus oriolus												II

		382		Lanius isabellinus

		383		Lanius collurio		3		D				I				II

		384		Lanius minor		2		D		K		I				II

		385		Lanius excubitor		3		D								II

		386		Lanius senator		2		V								II

		387		Lanius nubicus		2		V		R						II

		388		Garrulus glandarius

		389		Pica pica

		390		Nucifraga caryocatactes												II

		391		Pyrrhocorax graculus												II

		392		Pyrrhocorax pyrrhocorax		3		V		K		I				II

		393		Corvus monedula		4

		394		Corvus frugilegus

		395		Corvus corone

		396		Corvus corax

		397		Sturnus vulgaris

		398		Sturnus unicolor		4										II

		399		Sturnus roseus												II

		400		Passer domesticus

		401		Passer hispaniolensis

		402		Passer moabiticus

		403		Passer montanus

		404		Petronia petronia												II

		405		Montifringilla nivalis												II

		406		Fringilla coelebs		4

		407		Fringilla montifringilla

		408		Serinus pusillus												II

		409		Serinus serinus		4										II

		410		Carduelis chloris		4										II

		411		Carduelis carduelis												II

		412		Carduelis spinus		4										II

		413		Carduelis cannabina		4										II

		414		Loxia curvirostra												II

		415		Bucanetes githagineus		3		R				I				II

		416		Carpodacus erythrinus												II

		417		Pyrrhula pyrrhula

		418		Coccothraustes coccothraustes												II

		419		Emberiza citrinella		4										II

		420		Emberiza cirlus		4										II

		421		Emberiza cia		3		V								II

		422		Emberiza cineracea		2		V		R		I				II

		423		Emberiza hortulana		2		V				I

		424		Emberiza caesia		4						I				II

		425		Emberiza rustica												II

		426		Emberiza pusilla												II

		427		Emberiza aureola												II

		428		Emberiza schoeniclus				K								II

		429		Emberiza melanocephala		2		V								II

		430		Miliaria calandra		4





Φύλλο2

						79/409		AEWA		Bern		Bonn I		Bonn II

		ΕΛΛΑΔΑ		430		132		114		290		9		201

						30.70%		26.51%		67.44%		2.09%		46.74%

		ΚΡΗΤΗ		347		111		100		253		6		182

						31.99%		28.82%		72.91%		1.73%		52.45%

						KB				SPEC

		ΕΛΛΑΔΑ		430		100		23.26%		230		53.49%

						68		15.81%		156		36.28%

						48		11.16%		47		10.93%

				E1		13		3.02%		15		3.49%

		ΚΡΗΤΗ		347		89		25.65%		209		60.23%

						60		17.29%		139		40.06%

						46		13.26%		40		11.53%

						13		3.75%		12		3.46%

						KB				SPEC

		ΕΛΛΑΔΑ		430		100		23.26%		230		53.49%

						48		11.16%		47		10.93%

				E1 / 1-2		13		3.02%		15		3.49%

		ΚΡΗΤΗ		347		89		25.65%		209		60.23%

						46		13.26%		40		11.53%

				E1 / 1-2		13		3.75%		12		3.46%





Φύλλο3

		






Φύλλο1

		A		SP		SPEC		ET		KB		79/409		AEWA		Bern		Bonn						Bonn				KB		EL		CR				SPEC		EL		CR

		1		Gavia stellata		3		V				I		1		II		II				I		3				E1		13		13				1		15		12

		2		Gavia arctica		3		V				I		1		II		II				I/II		6				E2		12		10				2		32		28

		3		Gavia immer								I		1		II						II		195				V		23		23				3		99		92

		4		Tachybaptus ruficollis												II								204				R		20		14				4		70		67

		5		Podiceps cristatus																								I		6		5				3W		9		6

		6		Podiceps grisegena						I				1		II								79/409				K		20		20				4/3W		1		1

		7		Podiceps auritus								I		1		II								132				Ex		6		4				4W		4		3

		8		Podiceps nigricollis						K						II														100		89						230		209

		9		Calonectris diomedea		2		V				I				II								Bern														146		132

		10		Puffinus yelkouan		4										II								290

		11		Hydrobates pelagicus		2		L		R		I				II

		12		Morus bassanus		2		L																AEWA

		13		Phalacrocorax carbo																				114

		14		Phalacrocorax aristotelis		4				V		I

		15		Phalacrocorax pygmeus		2		V		E2		I		1		II		II

		16		Pelecanus onocrotalus		3		R		E1		I		1		II		I/II												79/409		AEWA		Bern		Bonn I		Bonn II

		17		Pelecanus crispus		1		V		E1		I		1		II		I/II								EL		430		132		114		290		9		201

		18		Botaurus stellaris		3		V		I		I		1		II		II												30.70%		26.51%		67.44%		2.09%		46.74%

		19		Ixobrychus minutus		3		V				I		1		II		II								CR		347		111		100		253		6		182

		20		Nycticorax nycticorax		3		D		K		I				II														31.99%		28.82%		72.91%		1.73%		52.45%

		21		Ardeola ralloides		3		V				I				II

		22		Bubulcus ibis								I				II

		23		Egretta gullaris

		24		Egretta garzetta								I				II

		25		Egretta alba						E2		I		1		II														KB				SPEC

		26		Ardea cinerea																						EL		430		100		23.26%		230		53.49%

		27		Ardea purpurea		3		V		V		I		1		II		II												68		15.81%		156		36.28%

		28		Ciconia nigra		3		R		E2		I		1		II		II												48		11.16%		47		10.93%

		29		Ciconia ciconia		2		V				I		1		II		II												13		3.02%		15		3.49%

		30		Plegadis falcinellus		3		D		E1		I		1		II		II

		31		Platalea leucorodia		2		E		E1		I		1		II		II								CR		347		89		25.65%		209		60.23%

		32		Phoenicopterus ruber		3		L		R		I		1		II		II												60		17.29%		139		40.06%

		33		Cygnus olor										1				II												46		13.26%		40		11.53%

		34		Cygnus columbianus		3W		LW				I		1		II		II												13		3.75%		12		3.46%

		35		Cygnus cygnus		4W				K		I		1		II		II

		36		Anser fabalis										1				II

		37		Anser albifrons										1				II

		38		Anser erythropus		1		V		E2		I		1		II		II

		39		Anser anser						E2				1				II

		40		Branta bernicla		3		V						1				II

		41		Branta ruficollis		1		LW		E2		I		1		II		II

		42		Tadorna ferruginea		3		V		E1		I		1		II		II

		43		Tadorna tadorna						V				1

		44		Anas penelope										1				II

		45		Anas strepera		3		V		K		II		1				II

		46		Anas crecca										1				II

		47		Anas platyrhynchos										1				II

		48		Anas acuta		3		V						1				II

		49		Anas querquedula		3		V		K				1				II

		50		Anas discors

		51		Anas clypeata										1				II

		52		Marmaronetta angustirostris		1		E		Ex		I		1		II		II

		53		Netta rufina		3		D		R				1				II

		54		Aythya ferina		4				K				1				II

		55		Aythya nyroca		1		V		V		I		1				II

		56		Aythya fuligula										1				II

		57		Aythya marila		3W		LW						1				II

		58		Somateria mollissima										1				II

		59		Clangula hyemalis										1				II

		60		Melanitta nigra										1				II

		61		Melanitta fusca		3W		LW						1				II

		62		Bucephala clangula										1				II

		63		Mergellus albellus		3		V						1		II		II

		64		Mergus serrator										1				II

		65		Mergus merganser						E2				1				II

		66		Oxyura leucocephala		1		E		E2		I		1		II		I/II

		67		Pernis apivorus		4						I				II		II

		68		Elanus caeruleus		3		V				I				II		II

		69		Milvus migrans		3		V		E1		I				II		II

		70		Milvus milvus		4						I				II		II

		71		Haliaeetus albicilla		3		R		E1		I				II		I

		72		Gypaetus barbatus		3		E		E1		I				II		II

		73		Neophron percnopterus		3		E		V		I				II		II

		74		Gyps fulvus		3		R		V		I				II		II

		75		Aegypius monachus		3		V		E1		I				II		II

		76		Circaetus gallicus		3		R				I				II		II

		77		Circus aeruginosus						V		I				II		II

		78		Circus cyaneus		3		V				I				II		II

		79		Circus macrourus		3		E				I				II		II

		80		Circus pygargus		4				E1		I				II		II

		81		Accipiter gentilis												II		II

		82		Accipiter nisus												II		II

		83		Accipiter brevipes		2		R				I				II		II

		84		Buteo buteo												II		II

		85		Buteo rufinus		3		E		R		I				II		II

		86		Buteo lagopus												II		II

		87		Aquila pomarina		3		R		V		I				II		II

		88		Aquila clanga		1		E		E2		I				II		II

		89		Aquila nipalensis		3		V								II		II

		90		Aquila heliaca		1		E		E1		I				II		II

		91		Aquila adalberti		1		E				I				II		II

		92		Aquila chrysaetos		3		R		V		I				II		II

		93		Hieraaetus pennatus		3		R		V		I				II		II

		94		Hieraaetus fasciatus		3		E		V		I				II		II

		95		Pandion haliaetus		3		R		I		I				II		II

		96		Falco naumanni		1		V		V		I				II		II

		97		Falco tinnunculus		3		D								II		II

		98		Falco vespertinus		3		V								II		II

		99		Falco columbarius								I				II		II

		100		Falco subbuteo												II		II

		101		Falco eleonorae		2		R		K		I				II		II

		102		Falco biarmicus		3		E		V		I				II		II

		103		Falco cherrug		3		E		I						II		II

		104		Falco peregrinus		3		R		K		I				II		II

		105		Falco pelegrinoides												II		II

		106		Bonasa bonasia						I		I

		107		Tetrao tetrix		3		V				I

		108		Tetrao urogallus						R		I				II

		109		Alectoris chukar		3		V

		110		Alectoris graeca		2		V

		111		Alectoris rufa		2		V

		112		Francolinus francolinus		3		V		Ex

		113		Perdix perdix		3		V		V

		114		Coturnix coturnix		3		V		K								II

		115		Phasianus colchicus						V

		116		Rallus aquaticus										1

		117		Porzana porzana		4						I		1		II		II

		118		Porzana parva		4				R		I		1		II		II

		119		Porzana pusilla		3		R				I		1		II		II

		120		Crex crex		1		V				I				II

		121		Gallinula chloropus

		122		Porphyrio porphyrio		3		R		Ex		I				II

		123		Fulica atra										1

		124		Grus grus		3		V		Ex		I		1		II		II

		125		Anthropoides virgo										1		II		II

		126		Tetrax tetrax		2		V		Ex		I				II		I

		127		Chlamydotis undulata		3		E				I				II		I

		128		Otis tarda		1		D		Ex		I				II		I/II

		129		Haematopus ostralegus						K								II

		130		Himantopus himantopus						V		I		1		II		II

		131		Recurvirostra avosetta		4/3W		LW		V		I		1		II		II

		132		Burhinus oedicnemus		3		V		V		I				II		II

		133		Cursorius cursor		3		V				I				II

		134		Glareola pratincola		3		E		V		I		1		II		II

		135		Glareola nordmanni		3		R						1		II		II

		136		Charadrius dubius										1		II		II

		137		Charadrius hiaticula										1		II		II

		138		Charadrius alexandrinus		3		D						1		II		II

		139		Charadrius leschenaultii		3		E						1		II		II

		140		Charadrius asiaticus		3		V						1				II

		141		Charadrius morinellus						K		I		1		II		II

		142		Pluvialis fulva

		143		Pluvialis apricaria		4								1				II

		144		Pluvialis squatarola										1				II

		145		Vanellus spinosus		3		E		E2		I		1		II		II

		146		Vanellus gregarius		1		E						1				II

		147		Vanellus leucurus										1

		148		Vanellus vanellus										1				II

		149		Calidris canutus		3W		LW						1

		150		Calidris alba										1		II

		151		Calidris minuta										1		II

		152		Calidris temminckii										1		II

		153		Calidris subminuta

		154		Calidris fuscicollis

		155		Calidris bairdii

		156		Calidris melanotos

		157		Calidris ferruginea										1		II

		158		Calidris maritima		4								1		II

		159		Calidris alpina		3W		VW						1		II

		160		Limicola falcinellus		3		V		K				1		II		II

		161		Philomachus pugnax		4								1				II

		162		Lymnocryptes minimus		3W		VW						1

		163		Gallinago gallinago										1

		164		Gallinago media		2		V		K		I		1		II		II

		165		Limnodromus scolopaceus

		166		Scolopax rusticola		3W		VW

		167		Limosa limosa		2		V						1				II

		168		Limosa lapponica		3W		LW						1				II

		169		Numenius phaeopus		4								1				II

		170		Numenius tenuirostris		1				E1		I		1		II		I/II

		171		Numenius arquata		3W		DW						1				II

		172		Tringa erythropus										1				II

		173		Tringa totanus		2		D						1				II

		174		Tringa stagnatilis						K				1		II		II

		175		Tringa nebularia										1				II

		176		Tringa flavipes

		177		Tringa ochropus										1		II		II

		178		Tringa glareola		3		D				I		1		II		II

		179		Xenus cinereus										1		II		II

		180		Actitis hypoleucos										1		II		II

		181		Actitis macularia

		182		Arenaria interpres										1		II

		183		Phalaropus tricolor

		184		Phalaropus lobatus										1				II

		185		Phalaropus fulicarius										1				II

		186		Stercorarius pomarinus

		187		Stercorarius parasiticus

		188		Catharacta skua		4

		189		Larus ichthyaetus

		190		Larus leucophthalmus										1

		191		Larus melanocephalus		4				V		I		1		II		II

		192		Larus atricilla

		193		Larus minutus		3		D								II

		194		Larus ridibundus

		195		Larus genei						E2				1		II

		196		Larus audouinii		1		LW		E2		I		1		II		I/II

		197		Larus canus		2		D

		198		Larus fuscus		4

		199		Larus argentatus

		200		Larus cachinnans

		201		Larus armenicus										1

		202		Larus glaucoides

		203		Larus marinus		4

		204		Rissa tridactyla

		205		Gelochelidon nilotica		3		E		E1		I		1		II

		206		Sterna caspia		3		E		K		I		1		II		II

		207		Sterna sandvicensis		2		D		I		I		1		II		II

		208		Sterna hirundo								I		1		II

		209		Sterna paradisaea								I		1		II

		210		Sterna anaethetus

		211		Sterna albifrons		3		D				I		1		II		II

		212		Chlidonias hybridus		3		D		V		I				II

		213		Chlidonias niger		3		D		V		I		1		II		II

		214		Chlidonias leucopterus										1		II

		215		Pterocles orientalis		3		V				I				II

		216		Pterocles alchata		3		E				I				II

		217		Syrraptes paradoxus

		218		Columba livia

		219		Columba oenas		4				R		II

		220		Columba palumbus		4

		221		Streptopelia decaocto

		222		Streptopelia turtur		3		D

		223		Streptopelia orientalis

		224		Streptopelia senegalensis

		225		Psittacula krameri

		226		Clamator glandarius						R						II

		227		Cuculus canorus

		228		Tyto alba		3		D								II

		229		Otus brucei												II

		230		Otus scops		2		D								II

		231		Bubo bubo		3		V				I				II

		232		Glaucidium passerinum								I				II

		233		Athene noctua		3		D								II

		234		Strix aluco		4										II

		235		Asio otus												II

		236		Asio flammeus		3		V				I				II

		237		Aegolius funereus						R		I				II

		238		Caprimulgus europaeus		2		D				I				II

		239		Tachymarptis melba												II

		240		Apus apus

		241		Apus pallidus												II

		242		Apus affinis

		243		Halcyon smyrnensis												II

		244		Alcedo atthis		3		D				I				II

		245		Ceryle rudis												II

		246		Merops persicus

		247		Merops apiaster		3		D								II		II

		248		Coracias garrulus		2		D		V		I				II		II

		249		Upupa epops												II

		250		Jynx torquilla		3		D								II

		251		Picus canus		3		D		R		I				II

		252		Picus viridis		2		D								II

		253		Dryocopus martius								I				II

		254		Dendrocopos major												II

		255		Dendrocopos syriacus		4						I				II

		256		Dendrocopos medius		4						I				II

		257		Dendrocopos leucotos						R		I				II

		258		Dendrocopos minor												II

		259		Picoides tridactylus		3		D		R		I				II

		260		Chersophilus duponti		3		V				I				II

		261		Melanocorypha calandra		3		D				I				II

		262		Melanocorypha bimaculata												II

		263		Melanocorypha leucoptera		4W										II

		264		Melanocorypha yeltoniensis		3		V								II

		265		Calandrella brachydactyla		3		V				I				II

		266		Calandrella rufescens		3		V								II

		267		Galerida cristata		3		D

		268		Lullula arborea		2		V				I

		269		Alauda arvensis		3		V

		270		Eremophila alpestris												II

		271		Riparia riparia		3		D								II

		272		Hirundo rupestris												II

		273		Hirundo rustica		3		D								II

		274		Hirundo daurica												II

		275		Delichon urbica												II

		276		Anthus richardii

		277		Anthus campestris		3		V				I				II

		278		Anthus trivialis												II

		279		Anthus pratensis		4										II

		280		Anthus cervinus												II

		281		Anthus spinoletta												II

		282		Motacilla flava												II

		283		Motacilla citreola												II

		284		Motacilla cinerea												II

		285		Motacilla alba												II

		286		Bombycilla garrulus												II

		287		Cinclus cinclus												II

		288		Troglodytes troglodytes

		289		Prunella modularis		4										II

		290		Prunella collaris												II

		291		Cercotrichas galactotes												II

		292		Erithacus rubecula		4										II		II

		293		Luscinia luscinia		4										II		II

		294		Luscinia megarhynchos		4										II		II

		295		Luscinia svecica								I				II		II

		296		Irania gutturalis												II		II

		297		Phoenicurus ochruros												II		II

		298		Phoenicurus phoenicurus		2		V								II		II

		299		Phoenicurus moussieri

		300		Saxicola rubetra		4										II		II

		301		Saxicola torquata		3		D								II		II

		302		Oenanthe isabellina						R						II		II

		303		Oenanthe oenanthe												II		II

		304		Oenanthe pleschanka												II		II

		305		Oenanthe hispanica		2		V								II		II

		306		Oenanthe deserti														II

		307		Oenanthe finschii												II		II

		308		Oenanthe leucopyga

		309		Oenanthe leucura		3		E				I				II		II

		310		Monticola saxatilis		3		D								II		II

		311		Monticola solitarius		3		V								II		II

		312		Zoothera dauma														II

		313		Turdus torquatus		4				R						II		II

		314		Turdus merula		4												II

		315		Turdus ruficollis														II

		316		Turdus pilaris		4W												II

		317		Turdus philomelos		4												II

		318		Turdus iliacus		4W												II

		319		Turdus viscivorus		4												II

		320		Cettia cetti												II		II

		321		Cisticola juncidis						K						II		II

		322		Locustella naevia		4										II		II

		323		Locustella fluviatilis		4										II		II

		324		Locustella luscinioides		4				K						II		II

		325		Acrocephalus melanopogon						R		I				II		II

		326		Acrocephalus paludicola		1		E				I				II		II

		327		Acrocephalus schoenobaenus		4										II		II

		328		Acrocephalus agricola												II		II

		329		Acrocephalus palustris		4										II		II

		330		Acrocephalus scirpaceus		4										II		II

		331		Acrocephalus arundinaceus												II		II

		332		Hippolais pallida		3		V								II		II

		333		Hippolais caligata												II		II

		334		Hippolais olivetorum		2		R				I				II		II

		335		Hippolais icterina		4										II		II

		336		Hippolais polyglotta		4										II		II

		337		Sylvia sarda		4						I				II		II

		338		Sylvia undata		2		V				I				II		II

		339		Sylvia conspicillata												II		II

		340		Sylvia cantillans		4										II		II

		341		Sylvia melanocephala		4										II		II

		342		Sylvia rueppelli		4						I				II		II

		343		Sylvia hortensis		3		V								II		II

		344		Sylvia nisoria		4						I				II		II

		345		Sylvia curruca												II		II

		346		Sylvia communis		4										II		II

		347		Sylvia borin		4										II		II

		348		Sylvia atricapilla		4										II		II

		349		Phylloscopus trochiloides												II		II

		350		Phylloscopus borealis												II		II

		351		Phylloscopus inornatus

		352		Phylloscopus fuscatus

		353		Phylloscopus bonelli		4										II		II

		354		Phylloscopus sibilatrix		4										II		II

		355		Phylloscopus collybita												II		II

		356		Phylloscopus trochilus												II		II

		357		Regulus regulus		4										II		II

		358		Regulus ignicapillus		4										II		II

		359		Muscicapa daurica

		360		Muscicapa striata		3		D								II		II

		361		Ficedula parva								I				II		II

		362		Ficedula semitorquata		2		E		R		I				II		II

		363		Ficedula albicollis		4						I				II		II

		364		Ficedula hypoleuca		4										II		II

		365		Panurus biarmicus												II

		366		Aegithalos caudatus

		367		Parus palustris												II

		368		Parus lugubris		4										II

		369		Parus montanus												II

		370		Parus cristatus		4										II

		371		Parus ater												II

		372		Parus caeruleus		4										II

		373		Parus major												II

		374		Sitta krueperi		4				R		I				II

		375		Sitta europaea												II

		376		Sitta neumayer		4										II

		377		Tichodroma muraria						R						II

		378		Certhia familiaris												II

		379		Certhia brachydactyla		4										II

		380		Remiz pendulinus

		381		Oriolus oriolus												II

		382		Lanius isabellinus

		383		Lanius collurio		3		D				I				II

		384		Lanius minor		2		D		K		I				II

		385		Lanius excubitor		3		D								II

		386		Lanius senator		2		V								II

		387		Lanius nubicus		2		V		R						II

		388		Garrulus glandarius

		389		Pica pica

		390		Nucifraga caryocatactes												II

		391		Pyrrhocorax graculus												II

		392		Pyrrhocorax pyrrhocorax		3		V		K		I				II

		393		Corvus monedula		4

		394		Corvus frugilegus

		395		Corvus corone

		396		Corvus corax

		397		Sturnus vulgaris

		398		Sturnus unicolor		4										II

		399		Sturnus roseus												II

		400		Passer domesticus

		401		Passer hispaniolensis

		402		Passer moabiticus

		403		Passer montanus

		404		Petronia petronia												II

		405		Montifringilla nivalis												II

		406		Fringilla coelebs		4

		407		Fringilla montifringilla

		408		Serinus pusillus												II

		409		Serinus serinus		4										II

		410		Carduelis chloris		4										II

		411		Carduelis carduelis												II

		412		Carduelis spinus		4										II

		413		Carduelis cannabina		4										II

		414		Loxia curvirostra												II

		415		Bucanetes githagineus		3		R				I				II

		416		Carpodacus erythrinus												II

		417		Pyrrhula pyrrhula

		418		Coccothraustes coccothraustes												II

		419		Emberiza citrinella		4										II

		420		Emberiza cirlus		4										II

		421		Emberiza cia		3		V								II

		422		Emberiza cineracea		2		V		R		I				II

		423		Emberiza hortulana		2		V				I

		424		Emberiza caesia		4						I				II

		425		Emberiza rustica												II

		426		Emberiza pusilla												II

		427		Emberiza aureola												II

		428		Emberiza schoeniclus				K								II

		429		Emberiza melanocephala		2		V								II

		430		Miliaria calandra		4





Φύλλο2

						79/409		AEWA		Bern		Bonn I		Bonn II

		ΕΛΛΑΔΑ		430		132		114		290		9		201

						30.7%		26.5%		67.4%		2.1%		46.7%

		ΚΡΗΤΗ		347		111		100		253		6		182

						32.0%		28.8%		72.9%		1.7%		52.4%

						KB				SPEC

		ΕΛΛΑΔΑ		430		100		23.26%		230		53.49%

						68		15.81%		156		36.28%

						48		11.16%		47		10.93%

				E1		13		3.02%		15		3.49%

		ΚΡΗΤΗ		347		89		25.65%		209		60.23%

						60		17.29%		139		40.06%

						46		13.26%		40		11.53%

						13		3.75%		12		3.46%

						KB				SPEC

		ΕΛΛΑΔΑ		430		100		23.26%		230		53.49%

						48		11.16%		47		10.93%

				E1		13		3.02%		15		3.49%

		ΚΡΗΤΗ		347		89		25.65%		209		60.23%

						46		13.26%		40		11.53%

				E1		13		3.75%		12		3.46%





Φύλλο3

		







Σας ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας
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