
Το «ΠΑΡΑΤΗΡΩ» είναι ένα πανελλήνιο, αξιόπιστο σύστημα 
καταγραφής και παρακολούθησης των αιτιών θνησιμότητας 
της άγριας ζωής από ανθρωπογενή αίτια με την εφαρμογή 
της Επιστήμης των Πολιτών.

Τι είναι



Όταν ένας πολίτης εντοπίσει ένα νεκρό ή τραυματισμένο ζώο, του δίνεται η 
δυνατότητα να καταγράψει το περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο πληροφορίες 
για κάθε μοναδικό περιστατικό τραυματισμού ή θανάτου άγριου ζώου σε όλη 
την Ελλάδα καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του «ΠΑΡΑΤΗΡΩ» 
και ομαδοποιούνται ανάλογα με το είδος του ζώου, το αίτιο τραυματισμού ή/και 
θανάτου και την περιοχή στην οποία βρέθηκε. 

Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του "ΠΑΡΑΤΗΡΩ" επεξεργάζεται τα 
δεδομένα και εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για τις απειλές που 
αντιμετωπίζει η άγρια ζωή εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επίσης σε 
ορισμένες περιπτώσεις προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και στοχευμένες δράσεις 
που θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά ή ακόμα και να εξαλείψουν τους 
παράγοντες που προκαλούν αυξημένης θνησιμότητα σε τοπικό ή πανελλαδικό 
επίπεδο.

Πώς λειτουργεί



Η δημιουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΩ είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής -
ANIMA που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 με την οικονομική στήριξη του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 
για την Ελλάδα, μέσα από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο διαχειρίστηκε το ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η ιστορία μας



Αρχικά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΑΡΑΤΗΡΩ είχε πιλοτικό χαρακτήρα. Η υποδοχή του από το 
προσωπικό φορέων διαχείρισης και δασαρχείων, τους παρατηρητές της φύσης, τους εργαζόμενους πεδίου και τους 
απλούς πολίτες ήταν ένθερμη. Το θεώρησαν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, τόσο για την επιστήμη όσο και για τη 
χάραξη πολιτικής και οι υποδείξεις τους για τη βελτίωση της λειτουργίας του ήταν πολύτιμες. Συγκεκριμένα κατέδειξαν 
μια σειρά από αναγκαίες τροποποιήσεις και περαιτέρω δράσεις, ώστε να αναβαθμιστεί η ιστοσελίδα, να δημιουργηθεί 
εφαρμογή για το κινητό και να δημοσιοποιηθεί περαιτέρω το έργο στους πολίτες.

Η ιστορία μας



Την αναβάθμιση και επικοινωνία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΑΡΑΤΗΡΩ ανέλαβε η SciCo τον Νοέμβριο του 
2017 και υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ με την οικονομική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος “Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις”.

Η ιστορία μας







• Τοποθεσία του περιστατικού με διεύθυνση
• Κατάσταση ζώου (νεκρό ή τραυματισμένο)
• Ομάδα ζώου (ερπετό ή αμφίβιο, πουλί, θηλαστικό 

ή οικόσιτο)
• Είδος ζώου
• Χαρακτηριστικά τοποθεσίας 
• Ημερομηνία
• Ονοματεπώνυμο και e-mail
• Σχόλια - άλλες πληροφορίες



Στόχοι

• Μια πρώτη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
• Συμβολή στο σχεδιασμό και προώθηση παρεμβάσεων

Ανάσχεση Απώλειας της Βιοποικιλότητας

Προώθηση της Επιστήμης των Πολιτών -
Citizen science

Η εμπλοκή του κοινού στην επιστημονική έρευνα μέσα από την οποία οι πολίτες συμβάλλουν ενεργά στην επιστήμη 
με τη σκέψη τους, τις ιδέες, τις γνώσεις, τα εργαλεία ή / και τους πόρους τους.



YardMap

Επιστήμη των Πολιτών - Citizen 
science



Σύστημα Αναφοράς για την 
Παρατήρηση Ειδών 
(Artsobservasjoner).

www.artsobservasjoner.no

Κέντρο Πληροφόρησης για τη 
Βιοποικιλότητα (NBIC / Norwegian 
Biodiversity Information Centre)

www.biodiversity.no

http://www.artsobservasjoner.no
http://www.biodiversity.no




Βασικά αίτια ανθρωπογενούς θνησιμότητας

• Τροχαία (όλα τα είδη ζώων) 
• Γάτες (πουλιά)
• Πρόσκρουση σε τζάμια (πουλιά)
• Δίκτυα μεταφοράς ρεύματος (πουλιά)



Γάτες

❖ Οι γάτες σκοτώνουν δισεκατομμύρια άγρια 
ζώα κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. 

❖ Τα περισσότερα θύματά τους φαίνεται ότι 
είναι τα πουλιά και τα μικρά θηλαστικά. 

❖ Σύμφωνα με πιο πρόσφατες αναλύσεις, οι 
γάτες σκοτώνουν πολύ περισσότερα 
πουλιά από ότι μέχρι τώρα πιστεύαμε και 
αναδεικνύονται στον κυριότερο παράγοντα 
θνησιμότητας των πουλιών σε παγκόσμιο 
επίπεδο 

❖ Μόνο στις ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι 
σκοτώνουν από 1,3 δις έως 4 δις πουλιά 
και 6.3 έως 22.3 δις θηλαστικά κάθε χρόνο 

Γάτα και κοκκινολαίμης



Πρόσκρουση σε τζάμια
❖ Οι θάνατοι εξαιτίας της πρόσκρουσης σε τζάμια αποτελεί το 

σημαντικότερο αίτιο θνησιμότητας για τα πουλιά παγκοσμίως, μετά 
από την απώλεια των οικοτόπων τους και τις γάτες. 

❖ ΗΠΑ: 600 εκ - 1 δισ. πουλιά κάθε χρόνο 

❖ NYC: 90.000 κυρίως κατά τη μετανάστευση.



Πρόσκρουση σε τζάμια

❖ Το γυάλινο τμήμα είναι αόρατο 
για τα πουλιά

❖ Οι περισσότερες συγκρούσεις 
παρατηρούνται στους δύο 
πρώτους ορόφους

❖ Τα φώτα αποπροσανατολίζουν 
τα πουλιά

❖ Η φωτο-ρύπανση συσκοτίζει τα 
αστέρια που αποτελούν 
εργαλείο πλοήγησης.



Πρόσκρουση σε τζάμια

Minneapolis Central Library - 2006



Άμεση θανάτωση

❖ Caretta caretta - Νάξος

Μέσα σε ένα περίπου 
χρόνο έχουν 
αναφερθεί περίπου 
15 περιστατικά με 
σκοτωμένες χελώνες 
από χτυπήματα στο 
κεφάλι, ακόμα και 
από τραύματα από 
μαχαίρι.



Δίκτυα μεταφοράς ρεύματος

❖ Ελλάδα: Το 92% του ηλεκτρικού δικτύου (200.000 km) είναι εναέριο δίκτυο. 

• Σύγκρουση με τα 
καλώδια και επαφή 
με τους πυλώνες



❖ 50.000.000 km δρόμοι - 750.000.000 οχήματα

❖ ΗΠΑ: 1.000.000 ζώα/ ημέρα

❖ Βέλγιο: 300.000 σκατζόχοιροι το χρόνο 

❖ ΗΠΑ: Το 50% των θανάτων για τον πάνθηρα της Φλόριδας 

❖ Αγγλία: ευθύνονται για το 40% των θανάτων των ασβών

❖ Ευρώπη: 350.000 έως 27 εκ πουλιά /έτος 

❖ Γερμανία: 9,4 εκ. πουλιά /έτος  

❖ Δανία: 3,5 εκ. πουλιά /έτος

❖ Σουηδία: 8,5 εκ. πουλιά /έτος

❖ ΗΠΑ: 725.000 έως 1.5000.000 συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων 
και ελαφιών το χρόνο

❖ Ολλανδία: 1,6 τρις έντομα/έτος

Τροχαία ατυχήματα



Σήμανση

Οι θανατώσεις ζώων 
από τροχαία ατυχήματα 
δεν εξαρτώνται από την 
ταχύτητα των οχημάτων, 
αλλά από την προσοχή 
των οδηγών (από 
έρευνα στο Pilanesberg 
Εθνικό Πάρκο της Ν. 
Αφρικής).



Σήμανση



Κατασκευές



Κατασκευές



Αποτελέσματα

❖ μέσα Μαρτίου 2015 έως τέλη Νοεμβρίου 2015

❖ 330 περιστατικά

❖ 125 πολίτες - φορείς

❖ Νεκρά: 85%

❖ Φωτογραφία: 60%

❖ Τροχαία: >80%

❖ Αμφίβια: 2%

❖ Ερπετά: 18%

❖ Πουλιά: 28%

❖ Θηλαστικά: 48%

❖ Οίκοσιτα: 4%


Γράφημα1

		OBSERVATIONS



Αμφίβια

Ομάδες ζώων

5



Sheet1

				OBSERVATIONS

		Αμφίβια		5

		Ερπετά		57

		Πουλιά		92

		Θηλαστικά		156

		Οικόσιτα		14







Αποτελέσματα


Γράφημα1

		OBSERVATIONS



Στρουθιόμορφα

Σύνθεση Ορνιθοπανίδας

37



Sheet1

				OBSERVATIONS

		Στρουθιόμορφα		37

		Γλαυκόμορφα (νυχτόβια)		16

		Χαραδριόμορφα (κυρίως γλάροι)		8

		Πελαργοί - πελεκάνοι		7

		Αρπακτικά		5

		Περιστερόμορφα		5

		Υπόλοιπα		3

		Απροσδιόριστα		10






Γράφημα1

		Χωρίς τίτλο 1



Πασσερίδες

Στρουθιόμορφα

9



Sheet1

				Χωρίς τίτλο 1

		Πασσερίδες		9

		Κοτσιφίδες		8

		Κορακίδες		7

		Συλβιίδες		7

		Άλλα		6







Αποτελέσματα


Γράφημα1

		OBSERVATIONS



Σκαντζόχοιρος

Θηλαστικά

47



Sheet1

				OBSERVATIONS

		Σκαντζόχοιρος		47

		Αλεπού		40

		Ασβός		23

		Κουνάβι		22

		Νυφίτσα		4

		Σκίουρος		4

		Τσακάλι		3

		Άλλα		21






Γράφημα1

		OBSERVATIONS



Φίδια

Ερπετοπανίδα

29



Sheet1

				OBSERVATIONS

		Φίδια		29

		Θαλάσσιες χελώνες		14

		Χερσαίες χελώνες		12

		Σαύρες		4

		Βάτραχοι ή φρύνοι		3







Στοιχεία ΑΝΙΜΑ



Στοιχεία ΑΝΙΜΑ



Γενική άποψη του χάρτη με τα περιστατικά



Λεπτομέρεια του χάρτη με τα περιστατικά





Εφαρμογή για κινητά
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