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Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόλογος
Φίλες και φίλοι,
Η ιστορία, το παρόν και το μέλλον της Κρήτης είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με το εξαιρετικό φυσικό της περιβάλλον.
Πλούσια βιοποικιλότητα, σημαντικός αριθμός ενδημικών ειδών, ποικιλία
οικοσυστημάτων και τοπίων μοναδικού φυσικού κάλλους χαρακτηρίζουν
τη φυσική μας κληρονομιά.
H Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας την αξία των πολλαπλών
λειτουργιών του φυσικού μας περιβάλλοντος, τόσο για την υγιή διαβίωση
και την ποιότητα της ζωής μας όσο και για την υλοποίηση του οράματος
της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά της την
προστασία, ορθή διαχείριση και ανάδειξη της φύσης του νησιού μας.
Οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 παίζουν
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του στόχου αυτού, δεδομένου ότι
αποτελούν βασικές παρακαταθήκες διατήρησης της φύσης σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Με την έκδοση του ανά χείρας Οδηγού «Παρατήρηση πουλιών στις
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη. Οδηγός παρατήρησης
πουλιών», παρουσιάζουμε τις περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης και
αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά τους, τονίζοντας την αξία τους αλλά και
την αναπτυξιακή δυναμική τους.
Η φύση του νησιού μας, σμιλεμένη από τον χρόνο και την ανθρώπινη
ιστορία έξι χιλιάδων ετών, είναι κοινό αγαθό το οποίο καθένας από εμάς
δικαιούται να απολαμβάνει, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση
να το προστατεύει.
Με τον Οδηγό αυτό, ευελπιστούμε πως όλοι θα γνωρίσουμε καλύτερα
τις περιοχές NATURA 2000 και θα κατανοήσουμε την ανάγκη για την
προστασία τους.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης
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Εισαγωγή
Ευρισκόμενη στο μέσον της Ανατολικής Μεσογείου και στο νοητό
σταυροδρόμι συνάντησης τριών ηπείρων, η Κρήτη θεωρείται από τα
τελευταία καταφύγια της άγριας ευρωπαϊκής πανίδας και χλωρίδας.
Τόσο η γεωγραφική της θέση όσο και η γεωμορφολογία και το κλίμα της έχουν δημιουργήσει
διάσπαρτες –εκτενείς ή και απομονωμένες– νησίδες ενδιαιτημάτων, ιδανικά σημεία εξέλιξης,
διαβίωσης και ευημερίας μεγάλου αριθμού ειδών φυτών και ζώων, πολλά από τα οποία είναι
ενδημικά είτε της Ελλάδας, είτε του Αιγαίου, είτε του ίδιου του νησιού.
Η πολυπληθέστερη πανιδική ομάδα σπονδυλωτών που συναντάται στο νησί δεν είναι άλλη
από τα πουλιά. Μόνιμοι κάτοικοι, καλοκαιρινοί επισκέπτες, διαχειμάζοντα είδη, περαστικοί
μετανάστες ή χαμένοι στην απεραντοσύνη της Μεσογείου πλάνητες, βρίσκουν πάντοτε
λίγο χώρο σε αυτή τη φιλόξενη αγκαλιά για να τραφούν, να φωλιάσουν, να κυνηγήσουν, να
ζευγαρώσουν ή απλά να ξεκουραστούν για λίγες ώρες, προτού ξεκινήσουν για τις χώρες της
βόρειας Ευρώπης, της βόρειας και κεντρικής Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας.
Σχεδόν τα μισά είδη πτηνών που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στο νησί είναι αποδημητικά,
τα οποία ακολουθούν τους μεταναστευτικούς διαδρόμους από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες
προς την Αφρική και αντίστροφα. Φθινόπωρο και άνοιξη είναι οι ιδανικές εποχές για τον
ερασιτέχνη πτηνοπαρατηρητή να εντοπίσει και να θαυμάσει τα σμήνη ερωδιών, γερανών,
υδρόβιων και άλλων ειδών που περνούν πάνω από το νησί ή προσγειώνονται σε διάφορες
τοποθεσίες της χέρσου και των ακτών για να προφυλαχθούν από τις καιρικές συνθήκες, να
ανακτήσουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το επίπονο ταξίδι τους.
Αρκετά μεγάλος είναι ο αριθμός των ειδών που ζουν μόνιμα ή αναπαράγονται στην Κρήτη.
Ιδιαίτερη θέση σε αυτά κατέχουν τα μεγάλα αρπακτικά (αετοί, γύπες), που διατηρούν υγιείς
και σημαντικούς πληθυσμούς σε σχέση τόσο με την υπόλοιπη χώρα όσο και με την Ευρώπη.
Η έκδοση του ανά χείρας Οδηγού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη
και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», Κωδικός Πράξης
(ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380448, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 –
Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»).
Σε αυτόν θελήσαμε να αποτυπώσουμε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν στην κρητική
ορνιθοπανίδα (γνωστά καταγεγραμμένα είδη, καθεστώς προστασίας τους και χαρακτηρισμός
παρουσίας τους στο νησί, περιληπτική περιγραφή ενδεικτικών ειδών) καθώς και να
παρουσιάσουμε συνοπτικά τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA
2000 και τα πουλιά που μπορεί κάποιος να εντοπίσει σε αυτές.
Ο Οδηγός δίνει μια μικρή μόνο εικόνα του πτηνολογικού πλούτου του νησιού. Ελπίζουμε
να συνεισφέρει στην ενημέρωση κατοίκων κι επισκεπτών και στην ανάδειξη της αξίας των
προστατευόμενων Κρητικών περιοχών που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000.
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Η ανάγκη δημιουργίας ενός Δικτύου
Προστατευόμενων Περιοχών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση προέκυψε έπειτα από τη διαπίστωση
της αλλοίωσης και υποβάθμισης πολλών
οικοσυστημάτων, που είχε ως συνέπεια την
εξαφάνιση πολλών ειδών οργανισμών.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων
Περιοχών NATURA 2000 αποτελεί το
βασικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της
βιοποικιλότητας. Βασίζεται σε δύο Ευρωπαϊκές
Οδηγίες: την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ή «Οδηγία
των Οικοτόπων») και την Οδηγία 2009/147/
ΕΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (ή
«Οδηγία για τα Πτηνά», που αντικατέστησε την
αρχική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).

Γυπαετός ή
Κοκκαλάς,
Gypaetus
barbatus

Κύριος στόχος της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι η
προστασία της βιολογικής ποικιλότητας μέσω
της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων στο
ευρωπαϊκό έδαφος.
Για τον λόγο αυτό θεσμοθετεί ένα συνεκτικό
οικολογικό δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης
(Special Areas of Conservation – SACs) με
την ονομασία «NATURA 2000». Οι Ειδικές
Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) προκύπτουν από
τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας – ΤΚΣ
(Sites of Community Importance – SCIs),
που χαρακτηρίζονται βάσει των οικοτόπων
προτεραιότητας και των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας που φιλοξενούν. Οι οικότοποι
και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που
τίθενται σε προτεραιότητα απαριθμούνται
στα παραρτήματα της «Οδηγίας των
Οικοτόπων». Επίσης, στο Δίκτυο NATURA 2000
συμπεριλαμβάνονται και οι Ζώνες Ειδικής
Προστασίας – ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα
(Special Protection Areas – SPAs), που
θεσπίστηκαν με βάση την «Οδηγία για τα
Πτηνά». Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, μετά
τον χαρακτηρισμό τους από τα κράτη-μέλη,
εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο NATURA
2000. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε
καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Καθορίζονται
από κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε., λαμβανομένων
υπόψη των κοινωνικών, οικονομικών και
πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων τους. Άμεσος
στόχος του Δικτύου είναι να προαχθεί
η περιβαλλοντικά συμβατή ανάπτυξη,
εξασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική
πρόοδο της κοινωνίας και την προστασία της
βιοποικιλότητας, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο
οι θέσεις εργασίας και το επίπεδο ζωής των
κατοίκων.
Στην Ελλάδα, το Δίκτυο NATURA 2000
περιλαμβάνει σήμερα 419 περιοχές: οι 178
είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ, οι 217 ως ΕΖΔ,
ενώ οι 24 υπάγονται και στα δύο καθεστώτα
προστασίας (ΖΕΠ-ΕΖΔ).
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Επιπλέον, 196 τοποθεσίες σε όλη την επικράτεια
έχουν χαρακτηριστεί ως Σημαντικές Περιοχές
για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Οι ΣΠΠ θεσπίστηκαν
με πρωτοβουλία της Birdlife International,
της μεγαλύτερης, σε παγκόσμιο επίπεδο,
συνεργασίας για τη διατήρηση της φύσης και
απογράφηκαν από την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία (αποτελούν περίπου το 26% της
συνολικής έκτασης της χώρας).
Συμπερασματικά, ο μεγάλος αριθμός ΖΕΠ και
ΣΠΠ επιβεβαιώνει τη μεγάλη ορνιθολογική
σημασία της Ελλάδας σε περιφερειακό,
ευρωπαϊκό και –για ορισμένα είδη– παγκόσμιο
επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως καταδεικνύει και
τη μεγάλη ευθύνη της χώρας μας για τη λήψη
αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης και
προστασίας των πουλιών και των βιοτόπων
τους.
Στην Κρήτη, λόγω της σημαντικής γεωγραφικής
θέσης της, των μεγάλων εκτάσεων
αδιατάρακτου φυσικού περιβάλλοντος και του
υψηλού βαθμού ενδημισμού, έχουν ενταχθεί
στο Δίκτυο NATURA 2000 συνολικά 53 περιοχές.
Από αυτές, οι 27 έχουν χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ,
25 ως ΖΕΠ, ενώ μία (1) περιοχή προστατεύεται
και από τα δύο καθεστώτα προστασίας
(ΕΖΔ-ΖΕΠ). Είκοσι δύο (22) περιοχές έχουν
χαρακτηριστεί επίσης και ως ΣΠΠ, ενώ έχουν
καταγραφεί 228 υγρότοποι, παράκτιοι και
εσωτερικοί.
Η Κρήτη παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα
όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, καθώς στο
νησί παρατηρούνται περισσότερα από 300
είδη πτηνών. Σημαντικό ρόλο για αυτόν τον
ορνιθολογικό πλούτο φαίνεται να παίζει η
γεωγραφική της θέση, το κλίμα, το έντονο
ανάγλυφο, ο αγροτικός της χαρακτήρας
και η μεγάλη ποικιλία σε οικοτόπους και
μικροπεριβάλλοντα. Σημαντική θέση στην
ορνιθοπανίδα του νησιού κατέχουν τα
αρπακτικά.

Χαρακτηριστικότερα είναι: το όρνιο ή καναβός
ή σκάρα (Gyps fulvus), ο γυπαετός ή κοκκαλάς
(Gypaetus barbatus), ο χρυσαετός ή βιτσίλα
(Aquila chrysaetus), ο σπιζαετός ή φιλάδελφος
(Aquila fasciata), ο πετρίτης ή φάλκονας
(Falco peregrinus) και ο μαυρόγυπας
(Aegypius monachus) με λιγοστά άτομα.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
μεγάλοι πληθυσμοί μαυροπετριτών (Falco
eleonorae) αναπαράγονται στις απόκρημνες
ακτές των νησίδων βορείως της Κρήτης.
Η Κρήτη είναι επίσης από τους σημαντικότερους σταθμούς των μεταναστευτικών
διαδρόμων από και προς την Αφρική,
ιδιαίτερα κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση,
καθώς είναι η πρώτη ξηρά που συναντούν
τα αποδημητικά κατά την επιστροφή τους
στην Ευρώπη έχοντας διασχίσει 1.800-2.500
χιλιόμετρα πάνω από έρημο και θάλασσα,
ύστερα από 45-65 ώρες πτήσης!
Τέλος, στην Κρήτη αναφέρονται και τρία (3)
υποείδη: ο καλόγερος της Κρήτης (Parus major
niethemmeri), o κότσυφας (Turdus merula
insularum, με εξάπλωση σε Κρήτη και Ρόδο)
και η κίσσα (Garrulus glandarius cretorum).
Συνολικά, η σπουδαιότητα της Κρήτης για την
ευρωπαϊκή ορνιθοπανίδα έγκειται:

•

Στη μόνιμη παρουσία απειλούμενων και
προστατευόμενων ειδών, με την Κρήτη
να φιλοξενεί για ορισμένα από αυτά
(κυρίως αρπακτικά) τους μεγαλύτερους
νησιωτικούς πληθυσμούς παγκοσμίως.

•

Στη στάθμευση και τον ανεφοδιασμό
μεταναστευτικών πουλιών την άνοιξη και
το φθινόπωρο.

•

Στις ακραίες κατανομές ειδών (νοτιότερη
ή δυτικότερη περιοχή εξάπλωσης).

•

Στην ύπαρξη των ενδημικών υποειδών.

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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ΕΚΤΑΣΗ
(Εκτάρια)

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1
2
3
4
5
6

GR4310003
GR4310009
GR4310010
GR4310011
GR4310012
GR4310013

ΕΖΔ-ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ

Νήσος Δία
Κρουσώνας - Βρωμονερό Ίδης
Όρος Γιούχτας
Κορυφή Κούπα (δυτική Κρήτη)
Εκβολή Γεροπόταμου Μεσσαράς
Αστερούσια Όρη (Κόφινας)

7
8
9
10
11
12

GR4320009
GR4320010
GR4320011
GR4320013
GR4320014
GR4320016

ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
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GR4320017

ΖΕΠ

Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης
Λάζαρος κορυφή - Μαδάρα Δίκτης
Διονυσάδες νήσοι
Φαράγγι Σεληνάρι - Βραχάσι
Νοτιοδυτική Θρυπτή (Κουφωτό)
Όρη Ζάκρου
Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες
και νησίδες Καβάλλοι

Είδη χαρακτηρισμού της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1188,02
7877,02
411,94
1993,16
684,52
28648,47

Falco eleonorae*
Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos, Gyps fulvus
Plegadis falcinellus
Falco biarmicus*, Gypaetus barbatus*, Sylvia rueppelli

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

* Είδη προτεραιότητας

10

3760,36
13157,93
532,22
2313,5
1617,29
3914

Falco eleonorae*, Falco naumanni*
Aquila chrysaetos, Gyps fulvus
Calonectris diomedea, Falco eleonorae*, Falco naumanni*
Aquila chrysaetos, Gyps fulvus
Gypaetus barbatus*
Emberiza hortulana, Falco peregrinus

480,16 Falco eleonorae*, Falco naumanni*

2
ΕΚΤΑΣΗ
(Εκτάρια)

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

14
15
16
17

GR4330006
GR4330007
GR4330008
GR4330009

ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ

Σωρός - Αγκάθι - Κέδρος
Κουρταλιώτικο φαράγγι, φαράγγι Πρέβελη
Πρασανό φαράγγι
Όρος Ψηλορείτης (νοτιοδυτικό τμήμα)

Είδη χαρακτηρισμού της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8128,93
7595,21
1121,5
10632,24

Gypaetus barbatus*, Gyps fulvus, Aquila fasciata*
Gypaetus barbatus*, Gyps fulvus, Aquila fasciata*
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Pyrrhocorax pyrrhocorax

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς - Φαράγγι
13979,76 Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Pyrrhocorax pyrrhocorax
Τρυπητής - Ψηλάφι - Κουστογέρακο
Μετερίζια, Άγιος Δίκαιος - Τσουνάρα 6875,01 Gypaetus barbatus*, Gyps fulvus, Aquila fasciata*
Βιτσιλιά Λευκών Ορέων
Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες
2839,56 Falco eleonorae*
Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, Ποντικονήσι

18

GR4340014

ΖΕΠ

19

GR4340016

ΖΕΠ

20

GR4340017

ΖΕΠ

21

GR4340018

ΖΕΠ

22

GR4340019

ΖΕΠ

Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι
Φαράγγι Καλλικράτης - Αργουλιανό
φαράγγι - Οροπέδιο Μανικά

4232,53 Sylvia rueppelli

23
24
25
26

GR4340020
GR4340021
GR4340022
GR4340023

ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ
ΖΕΠ

Λίμνη Αγυάς (Χανιά)
Χερσόνησος Ροδωπού
Λίμνη Κουρνά και εκβολή Αλμυρού
Νοτιοδυτική Γαύδος και Γαυδοπούλα

66,71
2920,24
199,7
1563,73

81,52 Falco eleonorae*

Aythya nyroca*, Ergetta garzetta
Falco biarmicus*
Aythya nyroca*, Ergetta garzetta
Phalacrocorax aristotelis desmarestii*

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Συνοπτική παρουσίαση των ειδών της ορνιθοπανίδας της Κρήτης
Κατάλογος ειδών

Στην ελληνική ορνιθοπανίδα περιλαμβάνονται
σήμερα περίπου 450 είδη (επισήμως
καταχωρισμένα 442), από τα οποία τα 354
έχουν καταγραφεί και στην Κρήτη. Συνολικά,
273 είδη απαντούν τακτικά στο νησί
(58 μόνιμα, 34 καλοκαιρινοί επισκέπτες, 43
διαχειμάζοντα, 139 μεταναστευτικά) και 79
σπάνια ή ως τυχαίοι επισκέπτες. Ωστόσο, έχει
αποδειχθεί πως φωλιάζουν στο νησί (τακτικά ή
περιστασιακά) περισσότερα από 100 είδη.
Στον Οδηγό αυτό έχει καταβληθεί
προσπάθεια να παρουσιαστούν όσο το
δυνατόν περισσότερα είδη. Η επιλογή για
την παρουσίαση των πτηνών αυτών έγινε
με βάση το καθεστώς παρουσίας (κυρίως
τα φωλεάζοντα είδη), την κατανομή τους
στο νησί, την ευκολία παρατήρησης, την

Mελισσοφάγος,
Merops apiaster

αντιπροσωπευτικότητα και την προτεραιότητα
που η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία
δίνουν για την προστασία και διατήρησή τους
ανάλογα με τη σπανιότητά τους.
Επίσης, περιγράφονται περιληπτικά όλες οι
Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Κρήτης, είτε
μεμονωμένα είτε ως σύνολα των δύο ή τριών
περιοχών, εφόσον πρόκειται για τοποθεσίες
που παρουσιάζουν παρόμοιο πτηνολογικό
ενδιαφέρον, έχουν παρόμοιο
οικολογικό χαρακτήρα
ή συνδέονται γεωγραφικά.
Κότσυφας,
Turdus merula

Επεξηγήσεις πίνακα

Καθεστώς παρουσίας στην Κρήτη:
R-Resident: Μόνιμος κάτοικος
B-Breeder: Φωλιάζον
P-Passage Migrant: Μεταναστευτικό
W-Winter Visitor: Διαχειμάζον
ΑV-Accidental Vagrant: Περιπλανώμενο - τυχαίο
Κατηγορία απειλής:
EX: Εκλιπόντα
CR: Κρισίμως κινδυνεύοντα
EN: Κινδυνεύοντα
VU: Τρωτά
NT: Σχεδόν απειλούμενα
LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος
DD: Ανεπαρκώς γνωστά
ΝΕ: Μη αξιολογηθέντα
Οι κατηγορίες Κρισίμως κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα και
Τρωτά θεωρούνται και αναφέρονται ως κατηγορίες κινδύνου.

* Είδη προτεραιότητας σύμφωνα με τον κατάλογο
του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
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Επιστημονική ονομασία

Ελληνική ονομασία

Accipiter brevipes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola*
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegypius monachus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris chukar
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Apus melba
Apus pallidus
Aquila chrysaetos
Aquila clanga*
Aquila fasciata*
Aquila heliaca*
Aquila nipalensis
Aquila pomarina*
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca*
Botaurus stellaris*
Branta ruficollis*
Bubo bubo
Bubulcus ibis
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla

Σαΐνι
Διπλοσάινο
Ξεφτέρι
Τσιχλοποταμίδα
Ψαθοποταμίδα
Νεροποταμίδα
Βαλτοποταμίδα
Βουρλοποταμίδα
Καλαμοποταμίδα
Ακτίτης
Μαυρόγυπας
Σταρήθρα
Αλκυόνα
Νησιωτική πέρδικα
Ψαλίδα
Χουλιαρόπαπια
Κιρκίρι
Σφυριχτάρι
Πρασινοκέφαλη πάπια
Σαρσέλα
Καπακλής
Ασπρομέτωπη χήνα
Σταχτόχηνα
Ωχροκελάδα
Κοκκινοκελάδα
Λιβαδοκελάδα
Νεροκελάδα
Δενδροκελάδα
Σταχτάρα
Σκεπαρνάς
Ωχροσταχτάρα
Χρυσαετός
Στικταετός
Σπιζαετός
Βασιλαετός
Στεπαετός
Κραυγαετός
Σταχτοτσικνιάς
Πορφυροτσικνιάς
Κρυπτοτσικνιάς
Χαλικοκυλιστής
Βαλτόμπουφος
Νανόμπουφος
Κουκουβάγια
Γκισάρι
Μαυροκέφαλη πάπια
Βαλτόπαπια
Ήταυρος
Κοκκινόχηνα
Μπούφος
Γελαδάρης
Πετροτουρλίδα
Γερακίνα
Χιονογερακίνα
Αετογερακίνα
Μικρογαλιάντρα

Καθεστώς
παρουσίας στην
Κρήτη

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

P
P, W
B, P, W
B, P
P, W
P
P
P
B, P
P, W
R
B, P, W
P, W
R
P, W
P, W
P, W
P, W
R
B, P
P, W
W
W
B, P
P, W
B, P, W
P, W
P, W
B, P
B, P
P
R
P
R
P, W
P, W
P
B, P, W
P
P
P, W
P, W
R, P
R
P, W
AV
B, P, W
P, W
AV
R (?)
P, W
R
R
AV
R
B, P, W

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
EN
NT
DD
NE
NE
NE
NE
NE
NE
VU
VU
NE
CR
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
EN
EN
VU
CR
NE
EN
NE
VU
VU
NE
DD
NE
NE
LC
NE
VU
EN
VU
LC
NE
NT
NE
NE
VU
NE

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
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Επιστημονική ονομασία

Ελληνική ονομασία

Calidris alba
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calonectris diomedea
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Cecropis daurica
Cercotrichas galactotes
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius leschenaultii
Charadrius morinellus
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeroginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Coccothraustes coccothraustes
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Coracias garrulus*
Corvus corax
Corvus corone cornix
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Crex crex*
Cuculus canorus
Cursorius cursor*
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Delichon urbica
Egretta alba=Ardea alba
Egretta garzetta
Emberiza caesia
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus

Λευκοσκαλίδρα
Λασποσκαλίδρα
Δρεπανοσκαλίδρα
Νανοσκαλίδρα
Σταχτιά νανοσκαλίδρα
Αρτέμης
Γιδοβύζι
Φανέτο
Καρδερίνα
Φλώρος
Λούγαρο
Μιλτοχελίδονο
Κουφαηδόνι
Καμποδενδροβάτης
Ψευταηδόνι
Θαλασσοσφυριχτής
Ποταμοσφυριχτής
Αμμοσφυριχτής
Ερημοσφυριχτής
Βουνοσφυριχτής
Μουστακογλάρονο
Αργυρογλάρονο
Μαυρογλάρονο
Πελαργός
Μαυροπελαργός
Φιδαετός
Καλαμόκιρκος
Βαλτόκιρκος
Στεπόκιρκος
Λιβαδόκιρκος
Κιστικόλη
Κισσόκουκος
Χοντρομύτης
Αγριοπερίστερο
Φασσοπερίστερο
Φάσσα
Χαλκοκουρούνα
Κόρακας
Κουρούνα
Χαβαρόνι
Κάργια
Ορτύκι
Ορτυκομάνα
Κούκος
Αμμόδρομος
Αγριόκυκνος
Βουβόκυκνος
Σπιτοχελίδονο
Αργυροτσικνιάς
Λευκοτσικνιάς
Φρυγανοτσίχλονο
Σιρλοτσίχλονο
Βλάχος
Αμπελουργός
Καλαμοτσίχλονο

Καθεστώς
παρουσίας στην
Κρήτη

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

P
P, W
P
P, W
P
B, P
B, P
R
R
R
P, W
B, P
P
R
R
P, W
P, W
P, W
P
W
P
P
P
P
P
P, W
P, W
P, W
P
P
R
P
P, W
R
B, P, W
R
P
R
R
AV
R
R
AV
P
AV
AV
B, P, W
B, P
P, W
P, W
P
R
R
P
W

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
LC
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
EN
NE
EN
EN
VU
NT
VU
NE
DD
CR
NE
NE
NE
NE
NT
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
DD
NE
NE
NE
LC
NE
VU
LC
LC
NE
LC
NE
NE
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Επιστημονική ονομασία

Ελληνική ονομασία

Καθεστώς
παρουσίας στην
Κρήτη

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Κοκκινολαίμης
Χρυσογέρακο
Στεπογέρακο
Νανογέρακο
Μαυροπετρίτης
Κιρκινέζι
Πετρίτης
Δενδρογέρακο
Βραχοκιρκίνεζο
Μαυροκιρκίνεζο
Κρικομυγοχάφτης
Μαυρομυγοχάφτης
Νανομυγοχάφτης
Δρυομυγοχάφτης
Σπίνος
Χειμωνόσπινος
Φαλαρίδα
Κατσουλιέρης
Μπεκατσίνι
Διπλομπεκάτσινο
Νερόκοτα
Κίσσα
Νεροχελίδονο
Γερανός
Γυπαετός
Όρνιο
Στρειδοφάγος
Θαλασσαετός
Σταυραετός
Καλαμοκανάς
Κιτρινοστριτσίδα
Λιοστριτσίδα
Ωχροστριτσίδα
Σταυλοχελίδονο
Αγκαθοκαλημάνα

P, W
R, P
P
P, W
B
B, P
R
P
R
P
P
P
P
P
R
P, W
R
R
P, W
P
R
R
P
P
R
R
P
P
P, W
P
P
P
B, P?
B, P
AV

LC
LC
EN
LC
LC
VU
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
EN
CR
NE
LC
VU
LC
NE
NE
DD
NE
NE
DD
DD
NE
NE
NE
NE
NE
DD
NE
NE
VU
DD
CR
VU-CR
NE
CR
EN
LC
NE
NT
NE
NE
VU

B

NT

VU

148
149
150

Erithacus rubecula
Falco biarmicus*
Falco cherrug*
Falco columbarius
Falco eleonorae*
Falco naumanni*
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus*
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinago media
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Glareola pratincola
Grus grus
Gypaetus barbatus*
Gyps fulvus
Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hippolais icterina
Hippolais olivetorum
Hippolais pallida=Iduna pallida
Hirundo rustica
Hoplopterus spinosus
Ichthyaetus audouinii*=Larus
aoudouinii*
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio

P
B, P, W
P

LC
LC
LC

LC
NE
NE

151

Lanius minor

P

LC

NT

152
153
154
155
156
157

Lanius nubicus
Lanius senator
Larus fuscus
Larus melanocephalus
Larus michahellis
Larus minutus=Hydrocoloeus minutus
Larus ridibundus=Chroicocephalus
ridibundus
Limosa limosa
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Lullula arborea
Luscinia luscinia

P
B, P
P, W
P, W?
R
P, W

LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
NE
NE
EN
NE
NE

Καστανοκέφαλος γλάρος

P, W

LC

NE

Λιμόζα
Ποταμοτριλιστής
Καλαμοτριλιστής
Θαμνοτριλιστής
Δενδροσταρήθρα
Τσιχλαηδόνι

P
P
P
P
R, P
P

LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
LC
NE

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

158
159
160
161
162
163
164

Αιγαιόγλαρος
Μικροτσικνιάς
Στραβολαίμης
Αετομάχος
Γαϊδουροκεφαλάς,
Σταχτοκεφαλάς
Παρδαλοκεφαλάς
Κοκκινοκεφαλάς
Μελανόγλαρος
Μαυροκέφαλος γλάρος
Ασημόγλαρος
Νανόγλαρος
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Επιστημονική ονομασία

165
Luscinia megarhynchos
166
Lymnocryptes minimus
167
Melanocorypha calandra
168
Mergellus albellus
169
Mergus serrator
170
Merops apiaster
171
Merops persicus
172
Miliaria calandra=Emberiza calandra
173
Milvus migrans
174
Milvus milvus
175
Monticola saxatilis
176
Monticola solitarius
177
Motacilla alba
178
Motacilla cinerea
179
Motacilla flava
180
Muscicapa striata
181
Neophron percnopterus*
182
Netta rufina
183
Numenius arquata
184
Numenius phaeopus
185
Nycticorax nycticorax
186
Oenanthe hispanica
187
Oenanthe isabellina
188
Oenanthe oenanthe
189
Oriolus oriolus
190
Otus scops
191
Pandion haliaetus
192
Parus ater=Periparus ater
193
Parus caeruleus=Cyanistes caeruleus
194
Parus major
195
Parus palustris=Poecile palustris
196
Passer domesticus
197
Passer hispaniolensis
198
Passer montanus
199
Pelecanus onocrotalus
200
Pernis apivorus
201
Petronia petronia
202
Phalacrocorax aristotelis desmarestii*
203
Phalacrocorax carbo
204
Philomachus pugnax
205
Phoenicopterus roseus
206
Phoenicurus ochruros
207
Phoenicurus phoenicurus
208
Phylloscopus collybita
209
Phylloscopus orientalis
210
Phylloscopus sibilatrix
211
Phylloscopus trochillus
212
Platalea leucorodia
213
Plegadis falcinellus
214
Pluvialis squatarola
215
Podiceps cristatus
216
Podiceps nigricollis
217
Porzana parva
218
Porzana porzana
Ελαφονήσι
219
Porzana pusilla
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Ελληνική ονομασία

Αηδόνι
Κουφομπεκάτσινο
Γαλιάντρα
Νανοπρίστης
Θαλασσοπρίστης
Μελισσοφάγος
Πράσινος μελισσοφάγος
Τσιφτάς
Τσίφτης
Ψαλιδιάρης
Πετροκότσυφας
Γαλαζοκότσυφας
Λευκοσουσουράδα
Σταχτοσουσουράδα
Κιτρινοσουσουράδα
Μυγοχάφτης
Ασπροπάρης
Φερεντίνι
Τουρλίδα
Σιγλίγουρος
Νυχτοκόρακας
Ασπροκωλίνα
Αμμοπετροκλής
Σταχτοπετροκλής
Συκοφάγος
Γκιώνης
Ψαραετός
Ελατοπαπαδίτσα
Γαλαζοπαπαδίτσα
Καλόγερος
Καστανοπαπαδίτσα
Σπουργίτης
Χωραφοσπουργίτης
Δενδροσπουργίτης
Ροδοπελεκάνος
Σφηκιάρης
Πετροσπουργίτης
Θαλασσοκόρακας
Κορμοράνος
Μαχητής
Φοινικόπτερο
Καρβουνιάρης
Κοκκινούρης
Δενδροφυλλοσκόπος
Βουνοφυλλοσκόπος
Δασοφυλλοσκόπος
Θαμνοφυλλοσκόπος
Χουλιαρομύτα
Χαλκόκοτα
Αργυροπούλι
Σκουφοβουτηχτάρι
Μαυροβουτηχτάρι
Μικροπουλάδα
Στικτοπουλάδα
Νανοπουλάδα

Καθεστώς
παρουσίας στην
Κρήτη

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

B, P
P, W
B, P
AV
AV
B, P
P
R
P, W
AV
P
R
R
R
B, P
B, P
P
P, W
P, W
P
P, W
B, P
B, P
B, P
P
R
P
P
R
R
R
R
B, P, W
R
P
P
AV
R
P, W
P
P, W
P, W
P, W
P, W
P
P
P
P
P
P, W
P, W
P, W
P
P
P

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
CR
DD
NE
NE
NE
NE
NE
NE
CR
NE
LC
NE
NT
NE
NT
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
VU
LC
NE
NT
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
VU
CR
NE
NE
NE
DD
DD
NE

3 Συνοπτική παρουσίαση των ειδών της ορνιθοπανίδας της Κρήτης
Κατάλογος ειδών

Καθεστώς
παρουσίας στην
Κρήτη

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Χιονοψάλτης
Θαμνοψάλτης
Βραχοχελίδονο
Μύχος (της Μεσογείου)
Κιτρινοκαλιακούδα
Κοκκινοκαλιακούδα
Νεροκοτσέλα
Αβοκέτα
Πυρροβασιλίσκος
Χρυσοβασιλίσκος
Υφάντρα
Οχθοχελίδονο
Καστανολαίμης
Μαυρολαίμης
Μπεκάτσα
Σκαρθάκι
Νανογλάρονο
Ποταμογλάρονο
Γελογλάρονο
Χειμωνογλάρονο
Δεκαοκτούρα
Τρυγονοπερίστερο
Τρυγόνι
Χουχουριστής
Ψαρόνι
Μαυροσκούφης
Κηποτσιροβάκος
Κοκκινοτσιροβάκος
Θαμνοτσιροβάκος
Καστανοτσιροβάκος
Μελωδοτσιροβάκος
Λαλοτσιροβάκος
Μαυροτσιροβάκος
Γερακοτσιροβάκος
Αιγαιοτσιροβάκος
Μολυβοτσιροβάκος
Νανοβουτηχτάρι
Βαρβάρα
Μαυρότρυγγας
Λασπότρυγγας
Πρασινοσκέλης
Δασότρυγγας

R
W
R
B, P
R
R
B, P, W
P
R
R
R
P
B, P
R
P, W
R
P
P
P
P, W
R
AV
B, P
AV
P, W
R
P
B, P
B, P
AV
P
P
R
P
B, P
AV
R
W
P
P
P
P, W

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NT
NE
EN
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NT
LC
VU
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NT
NT
NE
NE
VU
NE
LC
NE
NE

Βαλτότρυγγας
Κοκκινοσκέλης
Τρυποφράχτης
Κοκκινότσιχλα
Κότσυφας
Τσίχλα
Κεδρότσιχλα
Χιονοκότσυφας
Τσαρτσάρα-Γερακότσιχλα
Τυτώ
Τσαλαπετεινός
Καλημάνα (ευρωπαϊκή)

P
P, W
R
P, W
R, P, W
P, W
P, W
P, W
P, W
R
B, P
P, W

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
VU
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Ελληνική ονομασία

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Prunella collaris
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Puffinus puffinus (yelkouan)
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Sterna nilotica=Gelochelidon nilotica
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Streptopelia orientalis
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
Sylvia crassirostris
Sylvia curruca
Sylvia melanocephala
Sylvia nisoria
Sylvia rueppelli
Sylvia sarda
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops
Vanellus vanellus

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Χαρακτηριστικά είδη της ορνιθοπανίδας
στην Κρήτη

1. Αρτέμης (Calonectris diomedea)

Είναι θαλασσοπούλι συγγενικό των άλμπατρος.
Ξεχειμωνιάζει στον νότιο Ατλαντικό, ενώ μεταναστεύει
και φωλιάζει κατά αποικίες σε βραχονησίδες της
Μεσογείου από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Οι φωλιές
κατασκευάζονται σε σχισμές βράχων ή κοιλότητες του
εδάφους, όπου εναποτίθεται συνήθως ένα αυγό. Το είδος
περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη θάλασσα
θηρεύοντας ψάρια, κεφαλόποδα και οστρακόδερμα.
Στην Κρήτη, ο μεγαλύτερος πληθυσμός του είδους
αναφέρεται στις Διονυσάδες νήσους (900 ζευγάρια), ενώ
κατά την εαρινή μετανάστευση έχουν καταγραφεί μέχρι
και 2.500 διερχόμενα άτομα.

2. Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii*)
Απαντάται κυρίως σε παράκτιες περιοχές, με απότομες
και απροσπέλαστες βραχώδεις ακτές, καθώς και σε
βραχονησίδες. Τρέφεται στην παράκτια ζώνη κυνηγώντας
ψάρια. Φωλιάζει σε μικρούς αριθμούς, σε απόκρημνα
σημεία. Η Γαύδος φιλοξενεί τον νοτιότερο ευρωπαϊκό
πληθυσμό του είδους, που αριθμεί 80-110 ζευγάρια.
3. Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Ιδιαίτερα κοινός σε όλη τη Μεσόγειο.
Απαντάται σε παράκτιες περιοχές, αλλά και
σε εσωτερικούς υγροτόπους. Φωλιάζει κατά
αποικίες κυρίως σε δέντρα και καλαμιώνες
καθώς και σε παράκτια βράχια. Στην Κρήτη
έχει εντοπιστεί σε βραχονησίδες-δορυφόρους,
αλλά και στα λιμάνια των μεγάλων αστικών
κέντρων. Τα ψάρια κατέχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό του διαιτολογίου του.

4. Αιγαιόγλαρος (Ichthyaetus audouinii*, συν. Larus audouinii)
Ενδημικό είδος της Μεσογείου, αρκετά σπάνιος και τοπικά
επιδημητικός στην Ελλάδα. Αναπαράγεται σε μικρές αποικίες
(5-85 ζευγάρια), συνήθως σε ακατοίκητες νησίδες και
σπανιότερα σε απρόσιτες ακτές, φτιάχνοντας τις φωλιές του
στο έδαφος. Στην Κρήτη εντοπίζεται κυρίως στις νησίδες
της ανατολικής ακτής. Τρέφεται με αφρόψαρα, αλλά και με
απορριπτόμενα αλιεύματα από τράτες.
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4
Μεγάλο πτωματοφάγο αρπακτικό. Η δίαιτά
του αποτελείται κατά 70-90% από κόκκαλα
κτηνοτροφικών ζώων, κυρίως αιγοπροβάτων. Ορεσίβιο είδος, στην
Κρήτη απαντάται σε περιοχές μεσαίου έως μεγάλου υψομέτρου
(600-2.500 μ.). Το είδος παρατηρείται μόνο του ή σε ζευγάρια, ενώ
φωλιάζει σε απομονωμένα φαράγγια και απόκρημνες ορθοπλαγιές,
μέσα σε μικρές σπηλιές. Πολύ σπάνιο είδος, ο γυπαετός εξαπλώνεται
σε όλους τους ορεινούς όγκους της Κρήτης, αν και η μεγαλύτερη
πυκνότητα ατόμων παρατηρείται στα Λευκά Όρη.
Ο πληθυσμός του αριθμεί 6-7 ζευγάρια που αποτελούν και τον
μοναδικό αναπαραγωγικό πληθυσμό στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

5. Γυπαετός ή κοκκαλάς (Gypaetus barbatus*)

Απαντάται σχεδόν σε
ολόκληρη την Κρήτη η οποία
φιλοξενεί τον υγιέστερο πληθυσμό του είδους στην Ελλάδα και τον
μεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσμό στον κόσμο (περισσότερα από
1.000 άτομα). Είδος που σχηματίζει αποικίες, το όρνιο συναντάται
σε ανοιχτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση, ενώ φωλιάζει σε απότομα
βράχια, συνήθως σε χαμηλά υψόμετρα. Τρέφεται με ψοφίμια
κτηνοτροφικών ζώων μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, όπως ιπποειδή
και βοοειδή, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα μαλακά μέρη.

6. Όρνιο ή σκάρα (Gyps fulvus)

7. Χρυσαετός ή βιτσίλα (Aquila chrysaetos)

Είναι ο κύριος θηρευτής της Κρήτης, με πληθυσμό
που κυμαίνεται από 22 έως 26 ζευγάρια.
Το είδος απαντάται σε ορεινές περιοχές με
βραχώδεις εξάρσεις, όπου και φωλιάζει. Η δίαιτά
του αποτελείται από πουλιά και θηλαστικά μικρού
και μεσαίου μεγέθους, ερπετά, καθώς και ψοφίμια,
ειδικά τον χειμώνα. Τα νεογέννητα αμνοερίφια
αποτελούν ενίοτε μέρος της διατροφής του.

8. Σπιζαετός ή φιλάδελφος (Aquila fasciata*)
Στην Κρήτη αριθμεί 20-25 ζευγάρια που βρίσκονται διάσπαρτα σε
ολόκληρο το νησί. Οι επικράτειές του βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο
(300-500 μ.), στις παρυφές των μεγάλων ορεινών όγκων, συνήθως σε μικρά
φαράγγια. Φωλιάζει σε απότομα βράχια. Οι επικράτειές του είναι μικρές σε
σύγκριση με αυτές άλλων αετών. Κρυπτικό και ταχύτατο είδος, δύσκολα
εντοπίζεται, ενώ παράλληλα αποφεύγει τον άνθρωπο. Τρέφεται με μικρά
θηλαστικά, κυρίως λαγούς και αγριοκούνελα, αλλά και με πουλιά όταν
υπάρχουν σε αφθονία, όπως πέρδικες, αγριοπερίστερα και κορακοειδή.

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Παρατήρηση πουλιών στις περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

9. Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae*)
Είναι μεταναστευτικό είδος. Διαχειμάζει στην κεντρική ΑφρικήΜαδαγασκάρη και μεταναστεύει στη Μεσόγειο, κυρίως στο Αιγαίο,
στις αρχές της άνοιξης. Στις βραχώδεις νησίδες-δορυφόρους
της Κρήτης αναπαράγεται κάθε καλοκαίρι το 10% του εθνικού
πληθυσμού του είδους, ενώ στην Ελλάδα φιλοξενείται κάθε
καλοκαίρι το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τρέφεται κυρίως
με έντομα, αλλά κατά την αναπαραγωγική περίοδο, που συμπίπτει
με τη φθινοπωρινή μετανάστευση, θηρεύει διερχόμενα μικρόπουλα.
Το μαυροκιρκίνεζο είναι αποδημητικό είδος με
περισσότερες παρατηρήσεις κατά την εαρινή
μετανάστευση. Παρατηρείται συνήθως σε μεγάλες ομάδες
να συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με συστάδες δένδρων ή
διάσπαρτους ψηλούς θάμνους. Οι διατροφικές του συνήθειες
περιλαμβάνουν μεγάλα έντομα, ασπόνδυλα, μικρόπουλα,
ερπετά ή αμφίβια, μικροθηλαστικά και μικρά τρωκτικά, τα
οποία κυνηγάει συνήθως αργά το απόγευμα έως το σούρουπο.
Φωλιάζει κατά αποικίες σε παλιές φωλιές κορακοειδών.

10. Μαυρικιρκίνεζο (Falco vespertinus*)

11. Νανογέρακο (Falco columbarius)
Μικρό μεταναστευτικό γεράκι με επιδέξιο και ακανόνιστο
πέταγμα. Κυνηγάει τη λεία του συνήθως σε χαμηλό ύψος, σε
ανοιχτά λοφώδη εδάφη με μικτή βλάστηση. Συνήθως φωλιάζει
σε έδαφος με χλόη ή ρείκια αλλά και σε εγκαταλειμμένες από
κουρούνες φωλιές, πάνω σε δένδρα. Θεωρείται επιθετικό και
άφοβο γεράκι, ικανό να κυνηγήσει θηράματα μεγαλύτερου
μεγέθους από το ίδιο. Τρέφεται με πτηνά όλων των ειδών,
μικρά θηλαστικά, ερπετά και αρκετά είδη εντόμων.
12. Πετρίτης (Falco peregrinus)
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Αρκετά κοινό είδος γερακιού, απαντάται σε ολόκληρη
σχεδόν την Κρήτη, κυρίως σε φαράγγια και παράκτια
βράχια ή σε ορθοπλαγιές σε βραχώδεις νησίδες. Ο κρητικός
πληθυσμός εκτιμάται σε 80-100 ζευγάρια. Τον χειμώνα
μπορεί να παρατηρηθεί και σε υγροτόπους. Φωλιάζει σε
κοιλότητες βράχων, κορυφές δέντρων και μερικές φορές
σε πρεβάζια ψηλών κτιρίων. Τρέφεται με άλλα πτηνά μέχρι
το μέγεθος του περιστεριού, τα οποία θηρεύει πάντα στον
αέρα εφορμώντας σχεδόν κατακόρυφα. Θεωρείται από τα
ταχύτερα ζώα στον πλανήτη (350 χλμ./ώρα).

4 Χαρακτηριστικά είδη της ορνιθοπανίδας
στην Κρήτη

13. Πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus)
Παλαιότερα αναφερόταν ως κοινό φωλιάζον είδος στην Κρήτη. Πιθανότατα
παραμένει περιστασιακός αναπαραγωγικός επισκέπτης σε κάποιους
βιοτόπους του νησιού. Αναπαράγεται σε χέρσες ανοιχτές περιοχές, γυμνές
ή με αραιή βλάστηση, σε στεγνές κοίτες ποταμών ή και σε παραδοσιακές
καλλιέργειες σιτηρών. Τη συναντάμε και σε μικρές βραχονησίδες κοντά
στην ακτή. Τρέφεται με ασπόνδυλα και φτιάχνει τη φωλιά της στο έδαφος.
Τακτικός χειμερινός επισκέπτης, παρατηρείται από
Νοέμβριο έως και Μάρτιο σε ολόκληρη την Κρήτη.
Αναπαράγεται σε μικτά ή φυλλοβόλα δάση, αλλά τον χειμώνα
μπορεί να εντοπιστεί και σε ξηρές θαμνώδεις περιοχές,
δενδρώδεις καλλιέργειες και ψηλή μακκία. Οι φωλιές
φτιάχνονται στο έδαφος σε κοιλότητες, κάτω από αραιούς
θάμνους. Προτιμά για τα γεύματά της γαιοσκώληκες, έντομα και
νύμφες εντόμων (κυρίως σκαθαριών) καθώς και φυτική τροφή.

14. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

Από τα πιο χαρακτηριστικά
περαστικά πουλιά της Κρήτης.
Έχει καταγραφεί σε υγροτόπους και τις δύο μεταναστευτικές περιόδους,
ενώ τον χειμώνα έχει εντοπιστεί να διαχειμάζει και σε παράκτιες περιοχές.
Εντυπωσιακό είναι το γαμήλιο πτέρωμά του. Τρέφεται με σκουλήκια,
έντομα και σπόρους που βρίσκει ψάχνοντας σε υγρολίβαδα και έλη.

15. Μαχητής (Philomachus pugnax)

16. Αγριοπερίστερο (Columba livia)

Κοινό επιδημητικό είδος, στην Κρήτη εντοπίζεται σε
σπηλιές και απόκρημνα βράχια, από τις ακτές έως και τα
1.000 μ. υψόμετρο. Συχνάζει σε καλλιεργημένα χωράφια.
Φωλιάζει σε μικρές ομάδες, σε ρωγμές και κοιλότητες
βράχων, ενώ τρέφεται κυρίως με σπόρους και φρούτα.
Κατά περίπτωση καταναλώνει κάμπιες και σκουλήκια.

Επιδημητικό είδος της
νότιας Ευρώπης και
μόνιμος κάτοικος της Κρήτης. Προτιμά δάση και συστάδες
δέντρων κοντά σε ανοιχτές περιοχές και καλλιέργειες.
Κυκλοφορεί νύχτα και σούρουπο, ενώ τη μέρα μπορεί
να παρατηρηθεί σε συστάδες δέντρων, όπου παραμένει
ανενεργός. Τα τρωκτικά είναι η βασική του διατροφή.
Αγελαίο είδος, κοπαδιάζει τον χειμώνα όπου συχνά πολλά
άτομα κουρνιάζουν μαζί σε ψηλά δέντρα κοντά σε ελαιώνες.

17. Νανόμπουφος (Asio otus)

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Τη συναντάμε σε αγρούς, κήπους,
σκόρπια δασάκια, χωριά, αλλά
και μέσα σε αστικές περιοχές. Νυκτόβιο είδος, φωλιάζει σε
τρύπες δέντρων, κτίρια, χαλάσματα, κοιλώματα βράχων, αλλά και
σπηλαίων. Βασική της τροφή τα τρωκτικά και τα νυχτόβια έντομα.

18. Ζάρα-Τυτώ (Tyto alba)

19. Γκιώνης (Otus scops)

Αν και μεταναστευτικό είδος, αποτελεί μόνιμο κάτοικο της
Κρήτης λόγω του ήπιου κλίματος και της ύπαρξης μεγάλων
εντόμων ακόμη και τον χειμώνα. Αναπαράγεται σε ανοιχτά
δάση, αλσύλλια κοντά σε καλλιέργειες, αλλά και σε αστικές
περιοχές. Φτιάχνει φωλιές συνήθως σε κοιλότητες δέντρων
ή χρησιμοποιεί παλιές φωλιές άλλων πουλιών.

Καλοκαιρινός επισκέπτης
στην Κρήτη, εντοπίζεται
σε ποικιλία ανοιχτών βιοτόπων με αραιά δέντρα. Έχει παρατηρηθεί σε
αμμόλοφους και νησίδες, μέχρι και σε αλπικά λιβάδια. Γεννά τα αυγά του
πάνω στο γυμνό έδαφος ή σε θέσεις με αραιή βλάστηση, στις παρυφές
και στα ξέφωτα δασών. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει εν
πτήσει, συνήθως το σούρουπο. Συχνά αναζητεί τη λεία του σε υγροτοπικές
περιοχές. Είναι είδος χωροκρατικό. Στην Κρήτη παρατηρείται συχνά στο
έδαφος κοντά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου κυνηγά έντομα.

20. Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

21. Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Εύκολα αναγνωρίσιμος καλοκαιρινός επισκέπτης
της Κρήτης. Περνά τον περισσότερο χρόνο του
στο έδαφος, σε περιοχές γυμνές ή με χαμηλό
χορτάρι, όπου τρέφεται με έντομα και σκουλήκια.
Παρατηρείται σε αγροτικές ανοιχτές περιοχές, με
καλλιέργειες και θάμνους, σε βοσκοτόπους, αλλά και
σε ανοιχτές αστικές περιοχές με πράσινο. Φωλιάζει σε
τρύπες δέντρων ή τοίχων, σε ξερολιθιές και αλλού.

Χαρακτηριστικό
πολύχρωμο πουλί που
συναντάται σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια, αλλά και παραποτάμιες
περιοχές, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο. Καχύποπτο είδος,
φωλιάζει κατά αποικίες σε κοιλώματα που σκάβει στις πλαγιές
του εδάφους, σε αμμόλακκους, όχθες, αλλά και στο ίσιο χώμα.
Παρατηρείται σε ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις και κοντά σε ρέματα
και ποτάμια όπου βρίσκει ευκολότερα θέσεις φωλεοποίησης.
Τρέφεται αποκλειστικά με μέλισσες και άλλα υμενόπτερα.

22. Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
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Καλοκαιρινός επισκέπτης, αλλά
κάποια άτομα διαχειμάζουν
στην Κρήτη. Στο νησί αναπαράγεται σε ανοιχτές περιοχές με
δενδρώδεις καλλιέργειες και σε γέρικα δέντρα σε ελαιώνες.
Φτιάχνει φωλιά σε φυσικές τρύπες δέντρων, αλλά χρησιμοποιεί και
τεχνητές φωλιές. Αναζητά την τροφή του στο έδαφος χοροπηδώντας
με ανυψωμένη την ουρά, αλλά και σκαρφαλώνοντας σε κορμούς
δέντρων, όπως όλοι οι δρυοκολάπτες. Τα μυρμήγκια περιλαμβάνονται
στη δίαιτά του, γι’ αυτό άλλωστε είναι γνωστός και ως μυρμηγκοφάγος.

23. Στραβολαίμης (Jynx torquilla)

24. Σταρήθρα (Alauda arvensis)

Μεταναστευτικό και διαχειμάζον πουλί της Κρήτης.
Αναπαράγεται σε ανοιχτά χωράφια, λιβάδια, αλλά και
ορεινές περιοχές (βοσκοτόπια, κ.λπ.). Φωλιάζει στο έδαφος
σε θυσάνους χόρτων. Σπόροι άγριων και καλλιεργημένων
φυτών, φυλλαράκια, βλαστάρια, σκουλήκια, έντομα,
αράχνες αλλά και σαλιγκάρια αποτελούν τη δίαιτά του.

25. Κατσουλιέρης - Κορυδαλλός (Galerida cristata)
Διαδεδομένο επιδημητικό πουλί, χαρακτηριστικό του κρητικού
τοπίου. Τον παρατηρούμε σε χωράφια, χέρσες εκτάσεις, παρυφές
δρόμων, αλάνες αστικών περιοχών, στεγνούς αλμυρόβαλτους, αλλά
και αμμόλοφους. Έχει εντοπιστεί μέχρι και σε 1.200 μ. υψόμετρο.
Τρέφεται με σπόρους από αγριόχορτα. Φωλιάζει στο έδαφος.
26. Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea)

Κοινό είδος, επιδημητικό της Ελλάδας. Αναπαράγεται
σε διάφορους τύπους οικοτόπων, όπως ανοιχτά δάση
με κωνοφόρα ή πλατύφυλλα, ξέφωτα, φρυγανότοπους, αμμώδεις περιοχές με
ρείκια, αλλά και θαμνότοπους όπου ασκείται εκτατική ή νομαδική κτηνοτροφία.
Φτιάχνει τη φωλιά της στο έδαφος. Οι βασικές απαιτήσεις του είδους σε τροφή,
θέσεις φωλιάσματος και κουρνιάσματος καλύπτονται από τον συνδυασμό
χαμηλής ποώδους με αραιή θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση και ταυτόχρονη
παρουσία χέρσων εκτάσεων γυμνών από βλάστηση. Τρέφεται με σπόρους και
καρπούς δέντρων, αλλά κυρίως με δημητριακά, φρούτα, έντομα και σκουλήκια.

Τη συναντάμε σε
όλα τα υψόμετρα,
κυρίως από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Αυγούστου. Αναπαράγεται σε
ανοιχτές εκτάσεις, καλλιεργημένα χωράφια, αλλά και άνυδρες πεδιάδες
ή επίπεδες περιοχές της ορεινής ζώνης. Φτιάχνει φωλιές στο έδαφος.
Χαρακτηριστικό είδος του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου, τρέφεται με
σπόρους και έντομα που αναζητά εντός των καλλιεργειών.

27. Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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28. Τσιφτάς (Emberiza calandra συν. Miliaria calandra)
Τυπικό είδος του αγροτικού τοπίου, με μόνιμους αλλά και μεταναστευτικούς
πληθυσμούς στην Κρήτη. Συναντάται σε φρυγανότοπους, ορεινές
καλλιέργειες σιτηρών και οροπέδια με σκόρπια δέντρα ή θάμνους, σε
υψόμετρα από 0μ. έως 1.600 μ. Έχει παρατηρηθεί κοντά σε οικισμούς.
Κυρίως σποροφάγο είδος αλλά δεν λέει όχι και σε έντομα. Φτιάχνει τη
φωλιά του κάτω από θάμνους, μέσα σε ψηλά χόρτα ή και σε φυτοφράχτες.
Μεταναστευτικό είδος που φωλιάζει
στο νησί. Χαρακτηριστικό πουλί των
βοσκοτόπων της ημιορεινής ζώνης, με βασικές απαιτήσεις σε
ενδιαίτημα την παρουσία λιβαδικών εκτάσεων μαζί με θαμνώνες
και γυμνά από βλάστηση τμήματα. Εμφανίζεται και σε φρυγανικά
οικοσυστήματα. Φτιάχνει τη φωλιά του σε κοιλώματα στο
έδαφος, με κάλυψη φυτών. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα.

29. Ωχροκελάδα ή χαμοκελάδα (Anthus campestris)

Το είδος ξεχειμωνιάζει στο
νησί. Διέρχεται κατά τις
μεταναστευτικές περιόδους σε σχετικά μεγάλους αριθμούς, κυρίως από
τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Απριλίου, και το φθινόπωρο από
Οκτώβριο έως Νοέμβριο. Η φωλιά χτίζεται στο έδαφος με ξερά χόρτα και
βρύα, και εσωτερικά είναι επενδεδυμένη με πούπουλα.
Το καλοκαίρι τρέφεται κυρίως με έντομα και αρθρόποδα όλων των ειδών,
ενώ τον χειμώνα προσθέτει στη διατροφή της και διάφορους σπόρους.

30. Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Από τους πλέον κοινούς μόνιμους κατοίκους.
Τον συναντάμε σχεδόν παντού, από τα δάση
μέχρι τις κορυφές βουνών. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο το
αρσενικό φτιάχνει τουλάχιστον 6-7 φωλιές για να επιλέξει η θηλυκιά τη
φωλιά που της αρέσει. Φωλιάζει σε ρωγμές τοίχων ή βράχων, σε κορμούς
δέντρων, σε γωνίες κτιρίων ή και σε πυκνούς θάμνους. Είναι κατ’ εξοχήν
εντομοφάγο πουλί, και την τροφή του αποτελούν παράσιτα, ιπτάμενα
έντομα, αράχνες και προνύμφες εντόμων.

31. Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης,
αναπαράγεται στους ορεινούς
φρυγανότοπους του νησιού και μεταναστεύει το φθινόπωρο στην Αφρική.
Κυρίως εντοπίζεται σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση και βράχια. Φτιάχνει τη
φωλιά του σε κοιλότητες του εδάφους και των βράχων. Τρέφεται με αράχνες και
έντομα, είτε ψάχνοντας σε ανοιχτά εδάφη είτε κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

32. Σταχτοπετροκλής (Oenanthe oenanthe)
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33. Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)

Κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης,
αναπαράγεται κυρίως στους
φρυγανότοπους. Ζει σε ποικίλα περιβάλλοντα με δέντρα ή θάμνους, όπως σε
βραχώδεις πλαγιές, σε απότομες διαβρωμένες επιφάνειες, ανοιχτά χωράφια,
βοσκοτόπια, κατά μήκος ποταμών, σε πέτρινους τοίχους, ερείπια και κήπους.
Τρέφεται με έντομα και σπόρους, ενώ δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις ακρίδες.
Διέρχεται από το νησί και στις δύο μεταναστευτικές
περιόδους, σε σχετικά μεγάλους αριθμούς.
Απαντάται σε μέρη με χαμηλή βλάστηση, όπως σε λιβάδια, στις
πλαγιές των λόφων και σε θαμνοσκεπείς εκτάσεις. Έντομα, σκουλήκια,
σπόροι, αλλά και ώριμοι καρποί αποτελούν την τροφή του.

34. Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Κοινός μόνιμος κάτοικος.
Έχει καταγραφεί διέλευση μεγάλου
αριθμού μεταναστευτικών ατόμων κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση.
Τον χειμώνα, ο τοπικός πληθυσμός του είδους αυξάνεται με άτομα από τον
ελλαδικό χώρο και βορειότερα. Φρύγανα, θαμνότοποι, αραιά δάση, εποχιακά
τέλματα νερού και καλλιέργειες είναι οι βιότοποι που προτιμά. Βασική του τροφή
είναι τα έντομα. Οι φωλιές φτιάχνονται στο έδαφος, κυρίως στη βάση θάμνων.

35. Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)

Μόνιμος κάτοικος, εμφανίζεται σε σχετικά
μικρές πυκνότητες στα δυτικά και νοτιοδυτικά
του νησιού. Ζει και αναπαράγεται σε εκτεταμένες βραχώδεις
περιοχές. Φωλιάζει συνήθως σε κοιλότητες βράχων.
Η διατροφή του περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία εντόμων, μικρά
ερπετά και άγρια φρούτα.

36. Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

37. Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala)

Πολύ κοινό επιδημητικό
είδος, το συναντάμε
σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, σε ανοιχτά δάση με ψηλούς θάμνους, αλλά
και κοντά σε κήπους και πάρκα. Είναι εντομοφάγο πουλί με προτίμηση στις
αράχνες. Αναζητά την τροφή του κάτω από φυλλωσιές και μέσα σε θάμνους.
Καλοκαιρινός επισκέπτης στην Κρήτη, που τον
χειμώνα μεταναστεύει στην υποσαχάρια Αφρική.
Φωλιάζει σε αρκετά σημεία της Κρήτης, με πυκνότερο πληθυσμό
αυτόν των Αστερουσίων. Προτιμά την αραιή ξηρή μακκία από σχίνους,
χαρουπιές, ασπάλαθους με διάκενα μεταξύ τους. Συνήθως χτίζει τη
φωλιά του σε ακανθώδεις θάμνους. Εμφανίζεται σπάνια, με τα αρσενικά
να είναι λιγότερο επιφυλακτικά. Τρέφεται με έντομα αλλά και φρούτα.

38. Αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli)

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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39. Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis)
Καλοκαιρινός επισκέπτης και κοινός στις μεταναστευτικές
περιόδους. Ζει σε ανοιχτά τοπία και φτιάχνει τη φωλιά του σε
ακανθώδεις θάμνους ή σε φράχτες. Διατροφικά προτιμάει τα
έντομα, και κατά περίπτωση φρούτα και σπόρους.
Σχετικά κοινός μόνιμος κάτοικος στην Κρήτη, παρατηρείται
κυρίως τον χειμώνα. Θα το συναντήσουμε σε ενδιαιτήματα με
πυκνούς θάμνους, σχεδόν πάντα κοντά σε νερό, αλλά πολλές φορές και
σε αγροτικό βιότοπο όπως οι αμπελώνες. Δεν είναι εύκολα ορατό.
Η φωλιά του, που χτίζεται σε θάμνους, έχει κυπελλοειδές σχήμα. Τρέφεται
κυρίως με έντομα και τις προνύμφες τους, αρθρόποδα, μαλάκια και άλλα
μικρά ασπόνδυλα, αλλά και περιστασιακά με σπόρους διάφορων φυτών.

40. Ψευταηδόνι (Cettia cetti)

41. Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)
& Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)
Μεταναστευτικά ή/και επιδημητικά είδη, θεωρούνται από
τα καλύτερα ωδικά πτηνά. Αναπαράγονται στις εύκρατες
περιοχές, και τον χειμώνα μεταναστεύουν στη Μεσόγειο και
την τροπική Αφρική. Στην Κρήτη τα συναντάμε το καλοκαίρι
κυρίως κοντά σε έλη, τέλματα, ποταμούς και υγροτόπους
με καλαμιώνες. Στη δίαιτά τους περιλαμβάνονται έντομα,
μικρά φρούτα, ρώγες σταφυλιών, κ.ά.
42. Ωχροστριτσίδα (Iduna pallida)

Καλοκαιρινός επισκέπτης, αλλά και μόνιμος
κάτοικος για την Κρήτη, ως ενδιαιτήματα προτιμά τα
μεσογειακά τοπία με ύπαρξη νερού αλλά και σημεία
πλησίον των ακτών. Η φωλιά χτίζεται σε θάμνους ή
μικρά δέντρα. Η τροφή συλλέγεται από τα κλαδιά και
τα φύλλα των δέντρων και περιλαμβάνει αράχνες,
σαλιγκάρια και έντομα.

43. Καμποδενδροβάτης (Certhia brachydactyla)
Μόνιμος κάτοικος κυρίως στη δυτική Κρήτη (Χανιά). Προτιμά φυλλοβόλα δάση, πάρκα και κήπους με πολλά οπωροφόρα δέντρα.
Αναζητά σε φλοιούς δέντρων διάφορα έντομα, προνύμφες και
αράχνες. Η φωλιά είναι χτισμένη από κλαδιά, μίσχους, βρύα, τρίχες
ζώων και φτερά, σε ρωγμές δέντρων ανάμεσα στον φλοιό τους.
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Κοινός μόνιμος κάτοικος στο
νησί, εμφανίζεται σε ποικιλία
βιοτόπων. Το πιο μεγάλο υψόμετρο στο οποίο παρατηρήθηκε
είναι τα 950 μ. Ως φυσικοί του βιότοποι θεωρούνται όλες οι
δασικές εκτάσεις ανεξαιρέτως του κυρίαρχου είδους δέντρων, τα
πάρκα, τα αλσύλλια, οι κήποι. Εμφανίζεται ακόμα και σε οικισμούς.
Ευπροσάρμοστο είδος, φωλιάζει οπουδήποτε.
Την περίοδο αναπαραγωγής προτιμά τα έντομα, τα ασπόνδυλα
και τις προνύμφες εντόμων, αλλά γενικά καταναλώνει και καρπούς
από οπωροφόρα δένδρα.

44. Καλόγερος (Parus major)

45. Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)

Μικρόσωμο στρουθιόμορφο που εμφανίζεται
στην Κρήτη τον Μάρτιο, όπου και παραμένει
σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο
μεταναστεύει στην Αφρική όπου ξεχειμωνιάζει.
Εύκολα παρατηρήσιμος, καθώς στέκεται μόνος σε
ξερά κλαδιά, φράχτες ή και ηλεκτροφόρα καλώδια,
απ’ όπου μπορεί να εντοπίσει τη λεία του (έντομα).
Προτιμά να χτίζει τη φωλιά του σε κοιλότητες
δέντρων, αναρριχώμενα φυτά ή και χαλάσματα.

46. Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Κοινό επιδημητικό είδος, ευρύτατα διαδεδομένο τόσο σε
οικισμούς όσο και σε δασωμένες εκτάσεις. Προτιμά τα
φυλλοβόλα και μικτά δάση, κυρίως βελανιδιάς, ενώ δεν
είναι σπάνιο να εντοπιστεί σε πάρκα, οπωρώνες και κήπους.
Φωλιάζει εύκολα οπουδήποτε. Επί το πλείστον εντομοφάγο, με
ιδιαίτερη προτίμηση σε έντομα, ασπόνδυλα και παράσιτα που
θεωρούνται καταστρεπτικά για τις καλλιέργειες και τα φυτά.

Σχετικά κοινός αναπαραγωγικός επισκέπτης στην
Κρήτη, απαντάται σε μεγάλο υψομετρικό εύρος, από
το επίπεδο της θάλασσας έως και τα 1.600 μ. Κατά τη εαρινή
μετανάστευση είναι σαφώς πιο πολυπληθής. Τυπικό είδος των
μεσογειακών ανοιχτών εκτάσεων με χαμηλό υψόμετρο και ύπαρξη
σποραδικά δέντρων και θάμνων, απαντάται ακόμα σε ελαιώνες,
αμπελώνες και μικρά άλση με πεύκα ή δρύες. Επιθετικός κατά το
κυνήγι, θηρεύει έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά και μικρόπουλα
τα οποία συχνά «αποθηκεύει» καρφώνοντάς τα σε αγκαθωτούς
θάμνους, αιχμηρά κλαδιά ή σύρματα.

47. Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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48. Κίσσα (Garrulus glandarius)

Σπάνιο επιδημητικό είδος, εμφανίζεται
στα δάση της δυτικής Κρήτης.
Ο βιότοπός της περιλαμβάνει κυρίως περιοχές κωνοφόρων και πλατύφυλλων
δέντρων, ιδιαίτερα με βελανιδιές. Τον χειμώνα μπορεί να εντοπιστεί και σε
δασωμένα πάρκα και οπωρώνες, αλλά πάντα κοντά σε δέντρα. Διακριτικό και
καχύποπτο πουλί, κρύβεται συνήθως ανάμεσα στα κλαδιά και σπάνια κατεβαίνει
στο έδαφος για αναζήτηση τροφής. Αποθηκεύει τροφή, η οποία αποτελείται
κυρίως από καρπούς δέντρων ή θάμνων και σπόρους σιτηρών-ψυχανθών.
Λιγότερο καταναλώνει έντομα, κάμπιες, σαύρες, ασπόνδυλα, ποντίκια,
μικροθηλαστικά, μικρά φίδια, όπως και αυγά ή νεοσσούς άλλων πουλιών.
Κοινό είδος στην Κρήτη, συναντάται σε μεγάλη ποικιλία
βιοτόπων όπως δάση, ανοιχτές περιοχές με αραιά δέντρα
και χαμηλούς θάμνους, λιβάδια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, παράκτιες
περιοχές, απόκρημνους παράκτιους βράχους, αλλά και αστικές περιοχές.
Κοινωνικό είδος με ιεραρχική δομή και μονογαμική συμπεριφορά, χτίζει
τη φωλιά του σε κοιλότητες δέντρων, απότομους βράχους ή πυκνά
φυλλώματα δέντρων. Παμφάγο είδος, τρέφεται με έντομα, σαλιγκάρια,
αράχνες, ερπετά, αμφίβια, μικρά θηλαστικά, αλλά και σκουπίδια.

49. Κάργια (Corvus monedula)

50. Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Η κοκκινοκαλιακούδα απαντάται σε υψόμετρα που κυμαίνονται από τα 1.000
μ. έως τα 2.300 μ., σχεδόν αποκλειστικά στους υψηλότερους ορεινούς όγκους
της Κρήτης. Τον χειμώνα παρατηρείται σε χαμηλότερο υψόμετρο (μέχρι τα 400
μ.), ακόμη και κοντά σε καλλιέργειες, ειδικά σε περιόδους έντονης κακοκαιρίας.
Φωλιάζει σε σχισμές βράχων, σε απότομες εξάρσεις και φαράγγια. Ο βιότοπος
τροφοληψίας της περιλαμβάνει βραχώδεις εκτάσεις με χέρσα χωράφια, αλπικά
λιβάδια με απότομα διάσπαρτα βράχια, οροπέδια και ορεινούς βοσκοτόπους με
αραιή φυτοκάλυψη. Τρέφεται με ασπόνδυλα (κυρίως ιπτάμενα έντομα, αλλά και
σκουλήκια). Ευνοείται από την κτηνοτροφία, καθώς η βόσκηση κρατά χαμηλή
τη βλάστηση, ενώ και αρκετά ασπόνδυλα ευδοκιμούν στην κοπριά των ζώων.
Κοινό είδος στην Κρήτη, με προτίμηση σε
ορεινές περιοχές πάνω από τα 1.500 μ. υψόμετρο
και σχετικά ανώμαλο ανάγλυφο. Τον χειμώνα μπορεί να εντοπισθεί και
χαμηλότερα, ακόμη και κοντά σε πόλεις και χωριά, όπου ψάχνει για τροφή.
Ζει σε μεγάλα κοπάδια, κυρίως μετά την αναπαραγωγική περίοδο.
Η διατροφή της ποικίλλει ανάλογα με την περίοδο. Το καλοκαίρι καταναλώνει
κάμπιες, έντομα, σκαθάρια, τριζόνια, ακρίδες, μυρμήγκια, μικρά σπονδυλωτά
και λιγότερο μικρότερα πουλιά. Τον χειμώνα καταναλώνει κυρίως φυτική ύλη
όπως φρούτα, φύλλα, μπουμπούκια και λειχήνες.

51. Κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus)
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52. Μαυροκόρακας (Corvus corax)

Κοινό επιδημητικό
είδος. Εμφανίζεται
κατά ζεύγη, αλλά και σε μεγάλες ομάδες, στους ορεινούς
όγκους, ιδιαίτερα στα ορεινά βοσκοτόπια το φθινόπωρο.
Στην Κρήτη, ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί τα τελευταία
χρόνια. Παμφάγο, χωροκρατικό είδος, φωλιάζει σε κοιλώματα
βράχων, με προτίμηση στα κάθετα πρανή φαραγγιών.

Σχετικά κοινό μεταναστευτικό είδος, διέρχεται την άνοιξη και
το φθινόπωρο, ενώ παραμένει τους καλοκαιρινούς μήνες σε
μεγάλους αριθμούς στο νησί. Είναι πολύ δραστήριο δενδρόβιο πουλί,
αν και σχετικά ντροπαλό.
Φυσικός του βιότοπος είναι τα πυκνά φυλλοβόλα δάση, τα υδροχαρή
δάση, τα πάρκα με δέντρα που έχουν πλούσια φυλλώματα, τα άλση,
οι κήποι και οι οπωρώνες. Τη διατροφή του αποτελούν κυρίως μικρά
έντομα και λιγότερο τα φρούτα, όπως μούρα, κεράσια και σύκα, σε
αντίθεση με ό,τι μαρτυράει το όνομά του.

53. Συκοφάγος (Oriolus oriolus)

54. Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)
Σχετικά κοινός μόνιμος κάτοικος σε όλη την Κρήτη, αλλά και
μεταναστευτικό είδος. Απαντάται σε μεγάλους αριθμούς,
τόσο σε αγροτικές όσο και σε κατοικημένες περιοχές.
Η εξοικείωσή του με τους ανθρώπους καθιστά εύκολη την
προσέγγιση και την παρατήρησή του. Κάνει τη φωλιά του σε
κοιλότητες δέντρων και σπιτιών, σε χαμηλούς θάμνους, σε
φράκτες ή σε δέντρα, χρησιμοποιώντας χόρτα, άχυρα, κλαδιά,
φύλλα και άλλα φυτικά υλικά. Σπόροι δημητριακών και
σιτηρών, βλαστάρια φυτών, αλλά και έντομα και υπολείμματα
ανθρώπινης διατροφής συγκαταλέγονται στη δίαιτά του.

55. Φανέτο (Carduelis cannabina)

Κοινό επιδημητικό είδος. Έχει καταγραφεί διέλευση
μεγάλων κοπαδιών (μερικών δεκάδων έως 200 ατόμων)
στη δυτική Κρήτη. Τον χειμώνα αυξάνεται ο πληθυσμός του είδους με
άτομα από τον ελλαδικό χώρο και βορειότερα. Ζει και αναπαράγεται
σε ορεινές αλλά και σε παράκτιες περιοχές.
Προτιμά να φωλιάζει σε πυκνούς θαμνότοπους με φρύγανα και
ρείκια, ενώ του αρέσει να πεταρίζει σε ανοιχτά τοπία με αγκαθωτούς
θάμνους και κέδρους. Περνάει περισσότερη ώρα στο έδαφος όπου
και ψάχνει για την τροφή του, η οποία περιλαμβάνει ποικιλία σπόρων
και φύτρες από άγρια χόρτα, έντομα, σκουλήκια, μελίγκρες, κ.ά.

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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56. Βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana)
Είναι μεταναστευτικό είδος, αλλά στην Κρήτη διατηρεί ικανοποιητικούς
πληθυσμούς και αναπαράγεται σε αρκετές περιοχές του νησιού.
Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους έχει μειωθεί πολύ κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, ενώ στη χώρα μας έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση
των αναπαραγόμενων ζευγαριών. Τυπικό είδος των παραδοσιακών
μεσογειακών αγροσυστημάτων, αφού εποικίζει περιοχές με εκτατικές
καλλιέργειες δημητριακών, που διαθέτουν διάσπαρτα δέντρα και
θάμνους. Προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες,
ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών, συχνά κοντά σε
υδροβιότοπους. Φτιάχνει φωλιές κρυμμένες στο έδαφος ή πάνω σε
σπαρτά και ανάμεσα σε χόρτα. Καταναλώνει μικρούς σπόρους και έντομα.
57. Φαλαρίδα (Fulica atra)

Είναι τακτικός χειμωνιάτικος επισκέπτης στην Κρήτη, ενώ
αναφέρεται και ως περιστασιακό φωλιάζον είδος. Εκτιμάται ότι
κάποια άτομα παραμένουν όλο τον χρόνο και φωλιάζουν σε τουλάχιστον
τρεις υγροτόπους του νησιού. Ευπροσάρμοστο υδρόβιο πουλί, απαντάται
σε διάφορους βιοτόπους όπως μόνιμα ύδατα πεδινών περιοχών
(λίμνες γλυκού νερού, έλη, κ.ά.), αλλά και υφάλμυρους σε κόλπους, κοντά
σε ακτές, κ.λπ. Προτιμά περιοχές με άφθονη βλάστηση γύρω από το νερό,
και πολύ σπάνια τη συναντούμε σε περιοχές με μεγάλα υψόμετρα. Μικρά
καρκινοειδή, μαλάκια, έντομα και οι προνύμφες τους, σπόροι, μίσχοι
υδρόβιων φυτών, υδρόβια σκαθάρια, μικρά ψαράκια και σαλιγκάρια
περιλαμβάνονται στο διαιτολόγιό της.

Το πιο χαρακτηριστικό
υδρόβιο πουλί των υγροτόπων
της Κρήτης. Αφθονεί κυρίως τον Απρίλιο και κατά δεύτερο λόγο τον
Ιανουάριο, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις φωλιάσματος σε
υγροτόπους του νησιού, με ικανοποιητικό ποσοστό κάλυψης.
Είδος με κρυπτική συμπεριφορά, καταναλώνει καρκινοειδή, μαλάκια,
έντομα, σπόρους, μίσχους υδρόβιων φυτών, δημητριακά, φρούτα, αλλά
και σπόρους. Κάποιες φορές τρέφεται με υδρόβια σκαθάρια, μικρά
ψάρια, σαλιγκάρια, κ.ά.

58. Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

59. Ορτύκι (Coturnix coturnix)
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Κοινό κατά τις μεταναστευτικές περιόδους. Δεν έχει
διαπιστωθεί φώλιασμα, αλλά ίσως κάποια άτομα μένουν
μόνιμα στη νότια και ανατολική Κρήτη. Δέχεται έντονες
πιέσεις από το κυνήγι, ιδιαίτερα κατά τις φθινοπωρινές
μετακινήσεις. Τρέφεται με σπόρους, φύλλα και άνθη, και
λιγότερο με έντομα, σκουλήκια, σκαθάρια, μυρμήγκια,
σαλιγκάρια και προνύμφες εντόμων.
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60. Νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar)
Είδος που προτιμά τις βραχώδεις πλαγιές με υψομετρική ποικιλία, με γρασίδι
και διάσπαρτους θάμνους, αλλά και ορεινές καλλιέργειες σιτηρών. Κρυπτικό
είδος, δέχεται μεγάλη πίεση από την κυνηγετική δραστηριότητα σε όλο το
νησί. Τρέφεται με φυτική τροφή αλλά και έντομα. Φωλιάζει συνήθως στο
έδαφος, κάτω από πυκνούς θάμνους ή βραχώδεις κοιλότητες. Μεγαλύτερη
πυκνότητα παρουσιάζει στα Λευκά Όρη και τον νότιο Ψηλορείτη.
Τοπικός και ασυνήθιστος καλοκαιρινός επισκέπτης στην
Κρήτη. Προτιμά κυρίως εσωτερικούς υγροτόπους (λίμνες
με έλη γλυκού νερού) ή παράκτιους υγροτόπους με μωσαϊκό από
καλαμιώνες ή άλλη αναδυόμενη βλάστηση. Φωλιάζει στο έδαφος,
σε πυκνά καλάμια ή άλλη υδρόβια βλάστηση. Είναι παμφάγο είδος
(φύλλα και ρίζες υδρόβιων φυτών, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα).

61. Βαλτόπαπια (Aythya nyrocas*)

Πολύ πιο διαδεδομένο είδος
στο παρελθόν, ο πληθυσμός
της σαρσέλας υπέστη σαφή μείωση τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται
να φωλιάζει ακόμη στην Κρήτη. Προτιμά υγροτόπους με ρηχά,
γλυκά νερά και πυκνή βλάστηση. Κατά τη μετανάστευση απαντάται
σε όλους σχεδόν τους τύπους υγροτόπων, κυρίως όμως σε
παράκτιους. Μεγάλα κοπάδια μεταναστεύουν επίσης κατά μήκος
των θαλάσσιων ακτών (σε κλειστούς, ρηχούς κόλπους, κ.α.), συχνά
δε στα ανοικτά, όπου περνούν απαρατήρητα.

62. Σαρσέλα (Anas querquedula)

63. Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Θεωρείται ο πιο κοινός ερωδιός κατά τη μετανάστευση
και τον χειμώνα στην Κρήτη. Αιχμή στην παρουσία του
είναι η περίοδος Μαρτίου-Απριλίου. Παρατηρήθηκε να
τρέφεται, εκτός από ψάρια, και με βατράχια ή ακρίδες, και
σε μία περίπτωση με νερόφιδο. Τη χειμωνιάτικη περίοδο
υπάρχουν λίγα άτομα στην Κρήτη, κυρίως σε ακτές και
λιμάνια όπου υπάρχει τροφή και λιγότερη όχληση.

64. Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Είδος ερωδιού γνωστού λόγω της αφθονίας του κατά
τη μετανάστευση από την Κρήτη. Λιγότερα άτομα
παρατηρούνται τον χειμώνα, κυρίως σε ακτές και
λιμάνια όπως Σούδα, Αλμυρός Ηρακλείου, κ.ά.
Κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση παρατηρείται σε
μικρότερες ομάδες συγκριτικά με τη φθινοπωρινή.
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

Παρουσίαση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
και σημείων παρατήρησης στην Κρήτη

1. Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, Ποντικονήσι
(ΖΕΠ GR4340017), Χερσόνησος Ροδωπού (ΖΕΠ GR4340021), Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι
(ΖΕΠ GR4340018)
Η νησίδα των Αγίων Θεοδώρων βρίσκεται στη βόρεια
ακτή των Χανίων απέναντι από τον Πλατανιά και είναι
ακατοίκητη. Καλύπτεται κυρίως με φρύγανα.
Τη διαχείρισή της έχει η Διεύθυνση Δασών
της Περιφέρειας Κρήτης και απαγορεύεται η
προσέγγιση σε αυτήν χωρίς άδεια.
Οι χερσόνησοι Ροδωπού και Γραμβούσας, με
τις νησίδες Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα και το
Ποντικονήσι βρίσκονται στο βορειοδυτικότερο
τμήμα της Κρήτης. Αποτελούνται κυρίως από
ασβεστολιθικούς βραχώδεις όγκους με απότομες
πλαγιές και ενάλια σπήλαια. Η βλάστηση στο σύνολο
της έκτασης είναι κυρίως φρυγανική με αραιές
εμφανίσεις μακκί.
Στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου Ροδωπού
βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Δικτύνναιου.
Η έλλειψη καλού οδικού δικτύου περιορίζει τις
έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ελάχιστες
καλλιέργειες, κτηνοτροφία και μικρό τουριστικό
ρεύμα αναπτύσσονται στην περιοχή. Η κίνηση μετά
τα Αφράτα γίνεται με χωματόδρομο.
Η χερσόνησος της Γραμβούσας είναι
αραιοκατοικημένη, αλλά παρουσιάζει έντονη
τουριστική κίνηση την καλοκαιρινή περίοδο.
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Η πρόσβαση από Χανιά και Κίσσαμο γίνεται με
ασφαλτόδρομο μέχρι τη Φαλάσαρνα και με χωμάτινη
διαδρομή μέχρι τον Μπάλο. Οι νησίδες Ήμερη
και Άγρια Γραμβούσα και το Ποντικονήσι είναι
ακατοίκητες. Δέχονται όμως επισκέπτες το καλοκαίρι
με εκδρομικά καραβάκια. Και στις δύο αυτές
χερσονήσους έχουν εντοπιστεί 5 ερπετά, 1 αμφίβιο
και 2 θηλαστικά, με σημαντικότερο τη μεσογειακή
φώκια (Monachus monachus)*.
Είδος
Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae*)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis d.*)
Βασιλαετός (Aquila heliaca*)
Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)
Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea)
Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Θέσεις παρατήρησης
1
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1
1, 4, 5
98
4, 98
1, 98
1, 4, 5
1
1, 4, 5, 98

5
Η περιοχή βρίσκεται δυτικά-νοτιοδυτικά των Χανίων.
Πρόκειται για ορεινή-ημιορεινή τοποθεσία η οποία
διαρρέεται από μεγάλο αριθμό χειμάρρων και
εποχιακών ποταμών, ενώ εμφανίζει εποχιακά τέλματα
και έλη. Τα ενδιαιτήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά
για τη διαβίωση των πουλιών. Υπάρχουν διάσπαρτοι
οικισμοί και καλλιέργειες.
Στην περιοχή συναντάμε τα μοναδικά για την Κρήτη
μακκί κουμαριάς και τους σπάνιους καστανιώνες.
Εκτός της ένταξης στο Δίκτυο NATURA 2000,
η περιοχή προστατεύεται ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής
και Τοπίo Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Ελαφόνησος,
Πολυρρήνια, Ρογδιά, Βουτάς). Από τα Χανιά η
προσέγγιση στις θέσεις παρατήρησης απαιτεί
πλέον της μίας ώρας οδήγηση σε άσφαλτο, ενώ τα
περισσότερα σημεία παρατήρησης (π.χ. ταΐστρα
αρπακτικών Aγίου Δικαίου) απαιτούν πορεία σε
χωματόδρομο.

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

2. Μετερίζια, Άγιος Δίκαιος – Τσουνάρα – Βιτσιλιά Λευκών Ορέων (ΖΕΠ GR4340016)
Η υπόλοιπη πανίδα περιλαμβάνει 8 από τα 9 είδη
ερπετών που απαντώνται στο νησί (δεν εμφανίζεται
η νεροχελώνα Mauremys rivulata), 3 είδη αμφιβίων,
και 16 από τα 35 θηλαστικά. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι στην περιοχή συναντάμε 23 είδη και 1 υποείδος
ασπόνδυλων, ενδημικών της Κρήτης.
Είδος
Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Βασιλαετός (Aquila heliaca*)
Στεπόκιρκος (Circus macrourus)
Ζάρα (Tyto alba)
Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)
Σιρλοτσίχλονο (Emberizza cirlus)
Μαυροσκούφης (Sylvia articapilla)
Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)
Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris)

Θέσεις παρατήρησης
3
3
2
2
2, 3
2,3
2, 3
3
3
2,3
2, 3

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Παρατήρηση πουλιών στις περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

3. Λίμνη Αγυάς (Χανιά) (ΖΕΠ GR4340020), Λίμνη Κουρνά και εκβολή Αλμυρού
(ΖΕΠ GR4340022)
Η λίμνη της Αγυάς βρίσκεται νοτιοδυτικά των
Χανίων. Aν και είναι τεχνητή, υποστηρίζει μεγάλη
ποικιλία από υγροτοπικές φυτοκοινωνίες, ίσως την
πλουσιότερη στην Κρήτη. Η υδρολογική λεκάνη
της, εκτός από κάποιες υπόγειες πηγές του Κερίτη
ποταμού στα δυτικά, περιλαμβάνει και τις πλαγιές
βόρεια του Βαθύπετρου. Περιμετρικά της λίμνης
κυριαρχούν οπωροκαλλιέργειες.
Η λίμνη Κουρνά και η εκβολή του Αλμυρού
βρίσκονται ανατολικά της πόλης των Χανίων.
Η λίμνη Κουρνά είναι η μόνη φυσική λίμνη γλυκού
νερού της Κρήτης. Στην όχθη της η χλωρίδα είναι
καθαρά υδρόφιλη, με καλάμια, λυγαριές και άλλα
υδροχαρή φυτά. Όλη η περιοχή της λίμνης Κουρνά
βρίσκεται εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Η εκβολή
του Αλμυρού συνδυάζει υδρόφιλη βλάστηση
με ενεργές ή εγκαταλειμμένες καλλιέργειες και
σποραδικές εμφανίσεις φοίνικα του Θεόφραστου
(Phoenix theophrasti).
Τα σημεία παρατήρησης είναι εύκολα προσβάσιμα,
τόσο από τα Χανιά όσο και από το Ρέθυμνο.
Και στις δύο περιοχές σημαντικό πληθυσμό
διατηρούν η νεροχελώνα (Mauremys rivulata),
το σπιτόφιδο (Elaphe situla) και η νυχτερίδα
μικρορινόλοφος (Rhinolophus hipposideros).
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Στην περιοχή του Αλμυρού αναφέρονται επίσης η
θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta)* και η μεσογειακή
φώκια (Monachus monachus)*.
Είδος
Σαρσέλα (Anas querquedula)
Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Βαλτόπαπια (Aythya nyroca*)
Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Στικταετός (Aquila clanga*)
Μικροπουλάδα (Porzana parva)
Σταχτιά νανοσκαλίδρα (Calidris temminckii)
Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)
Φαλαρίδα (Fulica atra)
Σπίνος (Fringilla coelebs)
Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrhynchos)
Νανοπουλάδα (Porzana pusilla)
Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Νανογέρακο (Falco columbarius)
Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Θέσεις παρατήρησης
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9, 21
9,21
9, 21
9, 21
9, 10, 21
8, 9, 10, 21
9, 21
9
10
9, 21
9, 21

5 Παρουσίαση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
και σημείων παρατήρησης στην Κρήτη

Η περιοχή εντάσσεται στην ευρύτερη οροσειρά
των Λευκών Ορέων, η οποία παρουσιάζει πλούσιο
γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Το φαράγγι της
Σαμαριάς είναι το μεγαλύτερο παράκτιο φαράγγι
στα Βαλκάνια, με το βάθος του να υπερβαίνει τα
400 μ. Γεωλογικά αποτελείται από ασβεστολιθικά
πετρώματα και συμπαγείς δολομίτες. Η περιοχή
καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από
κυπαρισσοδάση, δάση πεύκου, ενώ ένα μικρό
ποσοστό της καλύπτεται από σχηματισμούς ψηλών
πρίνων. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα κυριαρχούν
τα οροφρύγανα. Αδιατάρακτο γενικά το φυσικό
περιβάλλον, διαθέτει ελάχιστες υποδομές, ήπιες
αγροτικές δραστηριότητες και ελάχιστους
οικισμούς. Το μισό περίπου της έκτασής της είναι
θεσμοθετημένο Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
Στα Λευκά Όρη, εκτός των 199 ειδών πτηνών που
έχουν καταγραφεί, εμφανίζονται και τα 3 αμφίβια
είδη της Κρήτης, 11 είδη ερπετών, 32 από τα 35 είδη
θηλαστικών του νησιού με σημαντικότερο το αγρίμι
(Capra aegagrus cretica), και τα 11 είδη νυχτερίδων
που έχουν καταγραφεί.

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

4. Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς-Φαράγγι Τρυπητής-Ψιλάφι-Κουστογέρακο (ΖΕΠ GR4340014)
Η παρακολούθηση των πουλιών μπορεί να γίνει σε
ολόκληρο τον ορεινό όγκο, απαιτεί όμως πολύωρη
και μερικές φορές επώδυνη πεζοπορία. Οι θέσεις
παρατήρησης που προτείνονται, προσεγγίζονται με
ασφάλτινες διαδρομές και βατούς χωματόδρομους.
Είδος
Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetοs)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Κοκκινοκαλιακούδα (P. pyrrhocorax)

Θέσεις παρατήρησης
7, 8, 11
6, 7, 8, 10, 12, 15, 16
11, 14, 15
8, 11
6, 7, 8, 10, 12, 15, 16
8, 12, 14, 16

Χιονοψάλτης (Prunella collaris)
Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)
Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea)
Σταχτοπετροκλής (Oenanthe oenanthe)
Ωχροκελάδα (Anthus campestris)
Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)
Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

8, 16
6, 7, 14, 18
8, 15
8, 16
8
11
15

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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5. Φαράγγι Καλλικράτης-Αργουλιανό φαράγγι-Οροπέδιο Μανικά (ΖΕΠ GR4340019),
Νοτιοδυτική Γαύδος και Γαυδοπούλα (ΖΕΠ GR4340023)
Η περιοχή του Καλλικράτη έχει μια περίπλοκη
γεωμορφολογική σύνθεση. Φαράγγια, βάραθρα
και οροπέδια χαρακτηρίζουν τον ορεινό όγκο που
αποτελείται από ασβεστόλιθους. Φρύγανα και μακκία
συνδυάζονται με την παρουσία ενός εκτεταμένου
δάσους βελανιδιάς στα οροπέδια Καλλικράτη και
Μανικά. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ελάχιστη
στην περιοχή, καθώς είναι αραιοκατοικημένη.
Τα τρία τέταρτα της έκτασής της είναι και Καταφύγια
Άγριας Ζωής. Εδώ συναντάμε και τα 3 είδη αμφιβίων
του νησιού, τα 8 από τα 12 ερπετά και όλα τα κρητικά
θηλαστικά (πλην των νυχτερίδων, για τις οποίες δεν
υπάρχουν σαφή δεδομένα). Η προσέγγιση στα ορεινά
γίνεται είτε από το Ρέθυμνο είτε από τα Χανιά με
ασφαλτόδρομο.
Η Γαύδος και η Γαυδοπούλα βρίσκονται 21 μίλια
νότια της Κρήτης. Γεωλογικά αποτελούνται κυρίως
από ασβεστόλιθους. Στη Γαύδο κυριαρχεί η
μακκία βλάστηση και ένα αραιό πευκοδάσος με
ελάχιστες καλλιέργειες. Η Γαυδοπούλα, η οποία είναι
ακατοίκητη, καλύπτεται με φρύγανα και ελάχιστα
μακκί. Λίγοι μόνιμοι κάτοικοι ζουν στη Γαύδο.
Η πρόσβαση γίνεται με τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση.
Προστατεύεται ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλλους, ενώ η αρχαιολογική έρευνα έχει αναδείξει
μεγάλο αριθμό προϊστορικών θέσεων.
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Είδος
Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetοs)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)
Αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia ruepelli)
Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)
Χρυσογέρακο (Falco biarmicus*)
Κίσσα (Garulus glandarius)
Σταρήθρα (Alauda arvensis)
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii*)
Αρτέμης (Calonectris diomedea)
Μύχος (Puffinus yelkouan)
Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Πέρδικα (Alectoris chukar)
Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Σταχτοπετροκλής (Oenanthe oenanthe)
Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)
Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)
Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Θέσεις παρατήρησης
19, 20, 23, 99
19, 20, 22, 23, 99
23, 99
99
13, 17, 19, 20, 22, 23, 99
13, 17, 20, 100
13, 17, 22
13, 17, 20, 100
23
19, 20, 99
13, 17, 100
13, 17, 100
13, 17
13, 17
13, 17, 19, 20, 22, 23, 99
13, 17, 22, 99
13, 17, 100
19, 20, 23
13, 17, 99
13, 17, 19, 20, 22, 23, 99
19, 20, 22, 23

5 Παρουσίαση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
και σημείων παρατήρησης στην Κρήτη

Το Πρασανό φαράγγι εκβάλλει βόρεια, έχει μικρή
σχετικά έκταση, αλλά τα απότομα πρανή του
παρουσιάζουν σημαντική βιοποικιλότητα, τόσο
χλωριδική όσο και πανιδική. Tα βουνά Κέδρος, Αγκάθι
και Σωρός έχουν πιο ομαλές αλλά γυμνές πλαγιές.
Καλύπτονται κυρίως από φρύγανα, με ελάχιστες
εμφανίσεις μακκί στα χαμηλά τους υψόμετρα.
Περιμετρικά των βουνών αυτών υπάρχουν διάσπαρτα
χωριά, οι κάτοικοι των οποίων ασχολούνται με
αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία.
Τα φαράγγια Κουρταλιώτη και Πρέβελη εκβάλλουν
στα νότια παράλια. Συνδυάζουν παρόχθια βλάστηση
στην κοίτη και φρύγανα με μακκί στα υψηλότερα.
Σημαντικότερο στοιχείο της περιοχής είναι το
δεύτερο μεγαλύτερο φοινικόδασος της Κρήτης.
Τα φαράγγια κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους είναι
Καταφύγια Άγριας Ζωής, η δε Πρέβελη προστατεύεται
και ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
Η προσέγγιση των σημείων παρατήρησης γίνεται
με στενούς ασφαλτόδρομους ή/και χωμάτινες
διαδρομές.

Εκτός της πλούσιας ορνιθοπανίδας έχουν καταγραφεί
ακόμη 1 αμφίβιο, 8 από τα 12 ερπετά της Κρήτης και
7 θηλαστικά.
Είδος
Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Γερακίνα (Buteo buteo)
Κάργια (Corvus monedula)
Βλαχοτσίχλονο (Emberizza hortulana)
Στραβολαίμης (Jynx torquila)
Ωχροστριτσίδα (Iduna pallida)
Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris)
Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Θέσεις παρατήρησης
36
24-37
27, 28
25, 36, 39
31, 32, 38
24, 30, 31, 36, 37, 38, 40
24, 37
23-37
24, 27, 31
26, 32
33, 34, 36, 38, 39, 40
24, 27, 31
24-37
28, 31, 40
24-37

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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6. Πρασανό φαράγγι (ΖΕΠ GR4330008), Σωρός, Αγκάθι, Κέδρος (ΖΕΠ GR4330006),
Κουρταλιώτικο φαράγγι, φαράγγι Πρέβελη (ΖΕΠ GR4330007)

Περιφερειακή Ενότητα ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρατήρηση πουλιών στις περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

7. Ψηλορείτης (νοτιοδυτικό τμήμα) (ΖΕΠ GR4330009), Κρουσώνας - Βρωμονερό Ίδης
(ΖΕΠ GR4310009)
Ο Ψηλορείτης είναι μία από τις τρεις κύριες οροσειρές
της Κρήτης. Υψηλότερη κορυφή είναι ο Τίμιος Σταυρός
(2.456 μ.). Οι ανατολικές, νότιες και δυτικές πλαγιές της
οροσειράς είναι απότομες.
Τα πετρώματα που επικρατούν είναι έντονα
διαβρωμένοι ασβεστόλιθοι, δολομίτες και γνεύσιοι.
Και οι δύο ΖΕΠ χαρακτηρίζονται από ποικιλία τοπίων,
υψηλή βιοποικιλότητα, παρουσία πολλών κρητικών
και ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Η φυτική κάλυψη του βουνού συνδυάζει δάση πεύκων,
κυπαρισσιών, σφενδαμιών και πρίνων μέχρι τα 1700
μ. υψόμετρο, διάσπαρτη μακκία στα χαμηλότερα
και μέσα υψόμετρα, και οροφρύγανα στις κορυφές.
Παρά το ορεινό ανάγλυφο, υπάρχουν πλήθος χωριών
και καλλιεργειών στα μεσαία και χαμηλά υψόμετρα.
Τμήματα της έκτασης προστατεύονται ως Καταφύγια
Άγριας Ζωής, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, αλλά
και Μνημεία της Φύσης.
Στον Ψηλορείτη, εκτός των 155 ειδών της
ορνιθοπανίδας, έχουν καταγραφεί και τα 3 είδη
αμφιβίων της Κρήτης, τα 8 από τα 12 ερπετά, όλα τα
θηλαστικά (πλην χειροπτέρων), και μεγάλος αριθμός
ασπονδύλων που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό
ενδημισμού, ιδιαίτερα τα σπηλαιόβια είδη.
Η πρόσβαση είναι εύκολη μέσω ασφάλτινων
διαδρομών, είτε από το Ηράκλειο είτε από το Ρέθυμνο.
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Σε ελάχιστα σημεία απαιτείται κίνηση σε χωμάτινη
διαδρομή ή εύκολη πεζοπορία.
Είδος
Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Βασιλαετός (Aquila heliaca*)
Βαλτόκιρκος (Circus cyaneus)
Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Γερακίνα (Buteo buteo)
Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus)
Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)
Ωχροκελάδα (Anthus campestris)
Βουνοσφυριχτής (Charadrius morinellus)
Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)
Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea)
Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Πέρδικα (Alectoris chucar)

Θέσεις παρατήρησης
40, 43, 46, 50, 53
33-61
52
33-61
38, 40, 46, 58, 60, 61
38, 40, 46, 55, 58, 60
40, 46, 60, 61
33-61
38, 40, 46, 55, 56, 58, 61
38, 40, 46, 55, 56, 58, 61
50, 52, 53
43, 49, 50, 52, 53
38
50
50
33-61
50
33-61
33-61
33-61

5 Παρουσίαση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
και σημείων παρατήρησης στην Κρήτη

Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ο ορεινός
όγκος του Γιούχτα (υψόμετρο 811 μ.).
Το νότιο και δυτικό τμήμα είναι ιδιαίτερα βραχώδες,
με πολύ απότομες πλαγιές σε ασβεστολιθικό
υπόβαθρο. Χαρακτηρίζεται από υψηλή
βιοποικιλότητα, με παρουσία πολλών κρητικών
και ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρίδας και
πανίδας. Περιβάλλεται από ένα εκτεταμένο οικιστικό
δίκτυο και εντατικές καλλιέργειες αμπελιών και
ελαιόδεντρων.

Η νήσος Δία (μαζί με τις νησίδες Παξιμάδι και
Πεταλίδι) βρίσκεται 14 χλμ. βόρεια από την ακτή
του Ηρακλείου, αλλά διοικητικά ανήκει στον
Δήμο Χερσονήσου. Αποτελείται κυρίως από
ασβεστόλιθους που σχηματίζουν απότομους
παραθαλάσσιους γκρεμούς, χερσαία και ενάλια
σπήλαια και μικρά φαράγγια.
Η σκληρόφυλλη βλάστηση κυριαρχεί με
ελάχιστους σχηματισμούς σχίνων στο δυτικό
τμήμα.

Προστατεύεται ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής, Τοπίο
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Αρχαιολογική Ζώνη.
Η πρόσβαση στις θέσεις παρατήρησης είναι αρκετά
εύκολη, καθώς οι Αρχάνες, η κοντινότερη στο
βουνό αστική περιοχή, βρίσκονται 20 χλμ. νότια του
Ηρακλείου, με πλήθος υποδομών εξυπηρέτησης
των επισκεπτών. Η προσέγγιση περιλαμβάνει 4-5
χλμ. χωματόδρομο. Στη θέση «Χωστό Νερό» υπάρχει
παραδοσιακή ταΐστρα για αρπακτικά.

Η Δία είναι ακατοίκητη, με ελάχιστες υποδομές για
τους αλιείς, τους επισκέπτες και το Δασαρχείο που
διαχειρίζεται την περιοχή (κηρυγμένη Ελεγχόμενη
Κυνηγετική Περιοχή).
Αποτελεί σημαντικό σταθμό ξεκούρασης για τα
μεταναστευτικά είδη πτηνών κατά τη φθινοπωρινή
μετανάστευση.

Περιφερειακή Ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8. Όρος Γιούχτας (ΖΕΠ GR4310010), Νήσος Δία (ΕΖΔ-ΖΕΠ GR4310003)

Στον Γιούχτα, εκτός των 60 ειδών πτηνών που έχουν
καταγραφεί, ζουν ακόμη 10 από τα 35 θηλαστικά της
Κρήτης, 7 είδη ερπετών και 2 είδη αμφιβίων.
Τα ασπόνδυλα ξεπερνούν τα 60 είδη.
Είδος
Όρνιο (Gyps fulvus)
Τσίφτης (Milvus migrans)
Κραυγαετός (Aquila pomarina*)
Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Πετρίτης (Falco pergrinus)
Αετογερακίνα (Buteo ruffinus)
Γερακίνα (Buteo buteo)
Γαλαζοκότσυφας (Μοnticola solitarius)
Κόρακας (Corvus corax)
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae*)

Θέσεις παρατήρησης
66
66
66
66, 101
66, 101
101
66
66, 101
66, 101
66, 101

Αρτέμης (Calonectris diomedea)
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii*)
Μύχος (Puffinus puffinus yelkouan)

101

Βουνοσταχτάρα (Apus melba)
Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)
Αετομάχος (Lanius collurio)
Καλαμόκιρκος (Circus aeroginosus)

101
101
66, 101
66, 101
66
66
66

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Παρατήρηση πουλιών στις περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

9. Αστερούσια όρη (Κόφινας) (ΖΕΠ GR4310013), Εκβολή Γεροπόταμου Μεσσαράς
(ΖΕΠ GR4310012)
Η οροσειρά των Αστερουσίων εκτείνεται κατά
μήκος των νότιων παραλίων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, οριοθετώντας ουσιαστικά
την πεδιάδα της Μεσσαράς με το Λιβυκό πέλαγος.
Ορεινή περιοχή, με ασβεστολιθικά πετρώματα και
μεγάλο αριθμό φαραγγιών στις νότιες κυρίως κλυτίες
της. Καλύπτεται κυρίως από φρύγανα και ένα αραιό
πευκοδάσος στις νότιες πλαγιές. Στην ακτογραμμή
εναλλάσσονται αμμώδεις παραλίες, βραχώδη
ακρωτήρια, ενάλια σπήλαια και παράλιοι οικισμοί,
ενώ προς βορρά οι πλαγιές είναι περισσότερο ομαλές
και περικλείονται από αγροτικά και κτηνοτροφικά
χωριά στα χαμηλότερα αλλά και τα μεγαλύτερα
υψόμετρα. Διάσπαρτες σε όλο τον ορεινό όγκο
εντοπίζονται επίσης αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία
θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
Ο Γεροπόταμος δέχεται νερά από μια πολύ μεγάλη
λεκάνη απορροής στα νότια του Ψηλορείτη, και αφού
διασχίσει την πεδιάδα της Μεσσαράς εκβάλλει στη
βόρεια πλευρά του κόλπου της.

40

Το εκβολικό σύστημα περιλαμβάνει έλη και
παράκτιους υγροτόπους με πλούσια παρόχθια
βλάστηση καθώς και μια εκτεταμένη αμμώδη
παραλία, από τις τρεις σημαντικότερες παραλίες
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta*)
στην Ελλάδα.
Στο παρελθόν, η εκβολή του Γεροπόταμου
καταλάμβανε πολύ μεγαλύτερη έκταση και
αποτελούσε τον μεγαλύτερο υγρότοπο της Κρήτης.
Οι συνεχείς όμως ανθρωπογενείς πιέσεις και
παρεμβάσεις έχουν συρρικνώσει τον υγρότοπο
στα σημερινά όρια. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντική
περιοχή για μεταναστευτικά υδρόβια και παρυδάτια
πουλιά.
Εκτός της ένταξης στο Δίκτυο NATURA 2000
(ΕΖΔ & ΖΕΠ), η περιοχή περιλαμβάνει Καταφύγια
Άγριας Ζωής, Αρχαιολογικές Ζώνες, Τοπία Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους και Παράκτιους Νησιωτικούς
Υγροτόπους.

5 Παρουσίαση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
και σημείων παρατήρησης στην Κρήτη

Θέσεις παρατήρησης

Είδος

Θέσεις παρατήρησης

Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetus)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae*)
Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea)
Αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli)

64, 65, 67
41, 44, 47-69
47, 48, 59, 65
41-70
41-70
41, 42, 45, 47, 48
64, 65, 67, 69
47, 48, 54-69
47, 51, 59, 65

Γιδοβύζι (Caprimulgus europeaus)
Βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana)
Κιστικόλη (Cisticola juncidis)
Γελοχελίδονο (Gelochelidon nilotica)
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii*)

41-70
54, 59, 62, 63, 65, 67, 69
42, 45
42, 45
41, 70

Ωχροκελάδα (Anthus campestris)
Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)
Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)
Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)
Βασιλαετός (Aquila heliaca*)
Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Βαλτόπαπια (Aythya nyroca*)
Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Κιρκινέζι (Falco naumanii*)
Δενδροφυλλοσκόπος (Phylloscopus colibita)
Μικρογαλιάντρα (Caladrella brachydactyla)

42, 45, 64, 65
41, 44, 45
42, 45
65
42, 45, 68, 69
42, 45, 54, 59
42, 45
42, 45
42, 45
42, 45
45
42, 45
42, 45, 65, 70

Η πρόσβαση από το Ηράκλειο γίνεται μέσω των τριών
κάθετων οδικών αξόνων (Αρκαλοχωρίου, Πύργου και
Μοιρών). Οι διαδρομές προς τις περισσότερες θέσεις
παρατήρησης γίνονται σε χωματόδρομους.
Οκτώ είδη ερπετών, μεταξύ των οποίων η θαλάσσια
χελώνα (Caretta caretta*), 3 είδη αμφιβίων, 12 είδη
θηλαστικών (εκτός χειρόπτερων) και αρκετά είδη
ασπόνδυλων, συγκατοικούν στις δύο αυτές περιοχές,
μαζί με τα 210 μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα είδη
της ορνιθοπανίδας.

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!

Περιφερειακή Ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Είδος
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Παρατήρηση πουλιών στις περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

10. Κορυφή Λάζαρος-Μαδάρα Δίκτης (ΖΕΠ GR4310011), Φαράγγι Σεληνάρι - Βραχάσι
(ΖΕΠ GR4320013), Κορυφή Κούπα (Δυτική Κρήτη) (ΖΕΠ GR4320010)
Η οροσειρά της Δίκτης, με υψηλότερη κορυφή το
Σπαθί (2.148 μ.), είναι ένας από τους τρεις κύριους
ορεινούς όγκους της Κρήτης. Βρίσκεται στο
ανατολικό τμήμα του νησιού και εκτείνεται στις
Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.
Στη βόρεια ημιορεινή πλευρά της οροσειράς
βρίσκεται το φαράγγι του Σεληναρίου, ενώ στα
νοτιοδυτικά εκτείνεται η κορυφή Κούπα.
Οροπέδια, δολίνες, απότομες κορυφές, φαράγγια,
εποχιακοί υγρότοποι, χείμαρροι και σπήλαια
αναπτύσσονται στον κύριο ορεινό όγκο, ο οποίος
είναι έντονα καρστικοποιημένος λόγω του
ασβεστολιθικού γεωλογικού υποβάθρου του.
Ο ορεινός όγκος πλαισιώνεται από πευκοδάση
και μακκί. Τόσο στο ορεινό τμήμα όσο και στα
χαμηλότερα υψόμετρα συναντάμε πλήθος χωριών
και οικισμών, ενώ η πρόσβαση είναι εύκολη με ένα
πυκνό οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένων δρόμων
αλλά και χωματόδρομων προς τις κυριότερες θέσεις
παρατήρησης. Μεγάλα τμήματα της συγκεκριμένης
έκτασης προστατεύονται ως Καταφύγια Άγριας Ζωής,
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Νησιωτικοί
Υγρότοποι και Αρχαιολογικοί Χώροι.
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Στα 175 είδη πτηνών που απαντώνται στη Δίκτη και
στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να προστεθούν
και τα 3 είδη αμφιβίων της Κρήτης, 8 από τα 12
ερπετά, και 18 από τα 35 θηλαστικά του νησιού.
Είδος

Θέσεις παρατήρησης

Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)

71-77, 79-81

Όρνιο (Gyps fulvus)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
Κοκκινοκαλιακούδα
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Πέρδικα (Alectoris chucar)
Γκιώνης (Otus scops)

71-81
71-77, 79-81
71-81
72, 77, 78, 80
72
72, 73, 74, 76, 77, 79, 80

Χιονοψάλτης (Prunella collaris)
Ωχροκελάδα (Anthus campestris)
Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)
Τσίχλα (Turdus philomelos)
Καμποδενδροβάτης(Certhia brachydactyla)
Πυρροβασιλίσκος (Regulus ignicapillus)

78, 80
76
72, 76, 77
71, 72, 76, 77, 78, 80
73-77, 79, 80
74, 77

71-81
71-81

5 Παρουσίαση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
και σημείων παρατήρησης στην Κρήτη

Ο ορεινός όγκος της Θρυπτής βρίσκεται
στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης, μεταξύ
της Ιεράπετρας και της Σητείας. Κύρια
χαρακτηριστικά του είναι οι γκρεμοί, τα
χάσματα, οι σάρες και τα φαράγγια, ιδιαίτερα το
φαράγγι του Χα, το οποίο θεωρείται από τα πιο
εντυπωσιακά της Κρήτης.
Στην περιοχή κυριαρχούν οι ασβεστόλιθοι με
τοπικές εμφανίσεις δολομιτών.
Στο νότιο τμήμα της προστατευόμενης
περιοχής υπάρχουν μικρές κοιλάδες με πηγές
και ποτάμια περιοδικής ροής.
Η βλάστηση συνδυάζει ένα αραιό πευκόδασος,
φρύγανα, μακκί και καλλιέργειες. Ελάχιστοι
οικισμοί βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη την
έκταση, με σχετικά εύκολη πρόσβαση από την
Ιεράπετρα (κυρίως χωματόδρομοι οδηγούν στις
θέσεις παρατήρησης).

Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΣΙΘΙΟΥ

11. Νοτιοδυτική Θρυπτή (Κουφωτό) (ΖΕΠ GR4320014)
Τμήμα της περιοχής προστατεύεται ως
Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
Είδος
Γυπαετός (Gypaetus barbatus*)
Όρνιο (Gyps fulvus)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Βαλτόκιρκος (Circus cyaneus)
Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Σταχτοπετροκλής (Oenanthe oenanthe)
Τσιφτάς (Emberizza calandra)
Καλόγερος (Parus major)
Βουνοσταχτάρα ή σκεπαρνάς (Apus melba)
Συκοφάγος (Oriolus oriolus)
Μιλτοχελίδονο (Cecropius daurica)
Κάργια (Corvus monedula)

Θέσεις παρατήρησης
83, 102
81-84, 102
83,102
81-84, 102
83, 102
81, 102
82, 84, 102
81-84, 102
81, 83
83
83
81-84, 102
83
82, 84, 102
82, 84, 102
102

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!
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Παρατήρηση πουλιών στις περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

12. Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης (ΖΕΠ GR4320009), Διονυσάδες νήσοι (ΖΕΠ GR4320011)
Το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης
περιλαμβάνει τη χερσόνησο Σίδερο, το
φοινικόδασος του Βάι, τους παράκτιους
υγροτόπους του Παλαίκαστρου και τις
κοντινές νησίδες Διονυσάδες, Ελάσα και
Γράντες. Οι Διονυσάδες είναι ένα σύμπλεγμα
τεσσάρων νησιών (Γιανυσάδα, Δραγονάδα,
Παξιμάδα, Πρασονήσι), στα βόρεια της
Σητείας, με μεγαλύτερο νησί τη Δραγονάδα.
Ασβεστολιθικά πετρώματα, δολομίτες, φυλλίτες
και αλλουβιακές αποθέσεις εμπλουτίζουν
τη γεωμορφολογία του τοπίου, η οποία
συμπληρώνεται από φρυγανική βλάστηση με
ελάχιστες εμφανίσεις μακκίας και, φυσικά, το
γνωστό φοινικόδασος του Βάι.
Αραιοκατοικημένη περιοχή, με ήπια τουριστική
κίνηση και ανθρώπινη δραστηριότητα.
Όλες οι νησίδες είναι ακατοίκητες, ενώ στο
βορειότερο τμήμα του ακρωτηρίου δεν
επιτρέπεται η πρόσβαση λόγω της ύπαρξης
στρατιωτικής βάσης. Εκτός της μεγάλης
χλωριδικής σπουδαιότητας της περιοχής,
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μεγάλη οικολογική αξία έχουν και τα
προστατευόμενα είδη αμφιβίων, ερπετών,
ασπονδύλων και άλλων ζωικών ειδών.
Στη θαλάσσια περιοχή έχουμε παρουσία της
μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus)*
και του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus).
Τμήματά της προστατεύονται ως Καταφύγια
Άγριας Ζωής, Αρχαιολογικές Ζώνες και Τοπία
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
Είδος
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax
aristotelis desmarestii*)
Αρτέμης (Calonectris diomedea)
Μύχος (Puffinus puffinus yelkouan)
Αιγαιόγλαρος (Ichthyaetus audouinii*)
Πετρίτης (Falco peregrinus)
Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus*)
Αετομάχος (Lanius collurio)
Ψευταηδόνι (Cettia cettia)
Κοκκινοκελάδα (Anthus cervinus)
Θαμνοφυλλοσκόπος (Philloscopus trochillus)
Μυγοχάφτης (Ficedula semitoquarta)
Κιτρινοστριτσίδα (Hipollais icterina)
Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)

Θέσεις παρατήρησης
89, 92, 95, 96, 97, 98
89, 92, 95, 96, 97, 98
89, 92, 95, 96, 97, 98
89, 92, 95, 96, 97, 98
89, 92, 95, 96, 97, 98
92
89, 92, 95, 96, 97, 98
92
92
89, 92, 95, 96, 97, 98
89, 92, 95, 96, 97, 98
89, 92, 95, 96, 97, 98
89, 92, 95, 96, 97, 98

5 Παρουσίαση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας
και σημείων παρατήρησης στην Κρήτη

Η τοποθεσία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο
της Κρήτης και περιλαμβάνει τα όρη της Ζάκρου,
την παραλιακή περιοχή έως τον Ξερόκαμπο, το
Κουφονήσι και τους Καβάλλους. Στην περιοχή
υπάρχουν πολλά φαράγγια και σημαντικότατα
σπήλαια. Στην παραλία του Ξερόκαμπου υπάρχει
ο παράκτιος υγρότοπος-αλυκή Αλατσολίμνη
και μικρής έκτασης αμμοθίνες. Αμμοθίνες
διαθέτει και το Κουφονήσι, ενώ οι Καβάλλοι
είναι βραχώδεις εξάρσεις. Γεωλογικά, το
μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης αποτελείται
από ασβεστόλιθους. Τα φρύγανα επικρατούν
σε όλη την έκταση. Η περιοχή είναι σχετικά
αραιοκατοικημένη ενώ γραφικοί οικισμοί και
αρχαιολογικές θέσεις βρίσκονται διάσπαρτοι
ανάμεσα στους ελαιώνες των χαμηλών
υψομέτρων. Τα περισσότερα ορεινά χωριά έχουν
εγκαταλειφθεί.
Το Κουφονήσι και οι Καβάλλοι είναι ακατοίκητα
και χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση. Η προσέγγιση
στις θέσεις παρατήρησης από τη Σητεία,

τη Ζάκρο και τον Ξερόκαμπο είναι εύκολη
και σε ελάχιστες περιπτώσεις χρησιμοποιεί
κάποιος χωματόδρομους. Τμήμα της περιοχής
είναι χαρακτηρισμένο ως Τοπίο Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους και Αρχαιολογική Ζώνη,
ενώ η Αλατσολίμνη και το έλος της Κάτω
Ζάκρου προστατεύονται από το Π.Δ. για τους
Νησιωτικούς Υγροτόπους.
Είδος
Θέσεις παρατήρησης
Όρνιο (Gyps fulvus)
85-94
Σπιζαετός (Aquila fasciata*)
90, 94
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
85, 87, 88
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae*)
85-94
Στεπόκιρκος (Circus macrourus)
85-94
Σφηκιάρης (Pernis apivorus)
85-94
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis d.*) 91, 93
Αρτέμης (Calonectris diomedea)
91, 93
Πράσινος μελισσοφάγος (Merops persicus)
88, 91
Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)
93
Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
93
Νεροχελίδονο (Glareola pranticola)
93
Ωχροσταχτάρα (Apus pallidus)
91, 93
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13. Όρη Ζάκρου (ΖΕΠ GR4320016), Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι
(GR4320017)
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