
Παρακολούθηση ειδών ενδιαφέροντος
στην προστατευόμενη περιοχή 

“Bορειοανατολικό Άκρο Κρήτης”

Απλοποιημένο Πρωτόκολλο

Simplified Monitoring Protocol



Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
IMPRECO

“Κοινές Στρατηγικές και Βέλτιστες Πρακτικές 

για τη Βελτίωση της Διακρατικής Προστασίας 

της Ακεραιότητας και των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων”

έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση του δυναμικού των προστατευόμενων περιοχών για 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως εταίρος.

Μία από τις δράσεις του Προγράμματος είναι και το παρόν 

Απλοποιημένο Πρωτόκολλο Παρακολούθησης ειδών ενδιαφέροντος 

στην προστατευόμενη περιοχή «Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης».  



Το Βορειοανατολικό Άκρο της Κρήτης

με την ιδιαίτερη οικολογική και αισθητική αξία, επιλέχθηκε ως πιλοτική περιοχή για την υλοποίηση 

δράσεων του IMPRECO. 

Χαρακτηριστικά της περιοχής:

 Γεώτοποι: τοποθεσίες με ξεχωριστές εμφανίσεις πετρωμάτων, εντυπωσιακές γεωμορφές και θέσεις 

πλούσιες σε απολιθώματα. Η περιοχή εντάσσεται στο Γεωπάρκο Σητείας της UNESCO. 

 Μωσαϊκό οικοτόπων, μεταξύ των οποίων και οικότοποι προτεραιότητας, όπως το μοναδικό στην 

Ευρώπη φοινικόδασος του Βαγιού, θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας και ακτές με αμμοθίνες.

 Περιοχές σημαντικές για τα πουλιά, όπως είναι οι νησίδες Δυονησάδες και Ελάσα. 

 Μικροί νησιωτικoί υγρότοποι.

 Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. 

 Σπουδαίες αρχαιολογικές θέσεις και μεγάλη πολιτισμική αξία.  

Τρεις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 αλληλεπικαλύπτονται 

μερικώς στο ΒΑ άκρο της Κρήτης, με κωδικούς 

GR4320006,GR4320009 και GR4320011.  

Για περισσότερες πληροφορίες:

•ΥΠΕΝ: www.ypeka.gr, “Δίκτυο NATURA 2000”

•Περιφέρεια Κρήτης: https://www.crete.gov.gr/category/programmata-

erga/natura2000/

•Δήμος Σητείας: http://www.sitia.gr/city/natural-scape/natural-scape.html

•Γεωπάρκο Σητείας: http://www.sitia-geopark.gr/

•LIFE NATURA Value Crete (Οικοσυστημικές υπηρεσίες): http://www.ecovalue-

crete.eu/el/node/245

http://www.ypeka.gr/
http://www.sitia-geopark.gr/


Σκοπός του Απλοποιημένου Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης ειδών ενδιαφέροντος 

 Είστε κάτοικος της περιοχής, εργαζόμενος ή επαγγελματίας που δραστηριοποιείται 

εντός αυτής;

 Είστε μαθητές σε εκδρομή με το σχολείο σας;

 Έρχεστε συχνά την περιοχή για παρατήρηση της φύσης και ορνιθοπαρατήρηση, 

περιήγηση, κολύμπι ή αναψυχή;

 Επισκέπτεστε την περιοχή στα πλαίσια των διακοπών 

σας στην Κρήτη; 

Σας καλούμε να παρατηρήσετε τη φύση γύρω σας και τις σχέσεις των οργανισμών 

μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους!

Αν κατά την παραμονή σας στις προστατευόμενες περιοχές του ΒΑ Άκρου της Κρήτης δείτε 

κάποιο από τα παρακάτω είδη ενδιαφέροντος, φωτογραφείστε το! Ακόμα, συμπληρώσετε 

απλές πληροφορίες για το είδος που παρατηρήσατε στη σχετική φόρμα παρακολούθησης!

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν είναι πολύτιμες για το σχεδιασμό διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την προστασία τους και τη βιώσιμη ανάπτυξη!  



Το παρόν πρωτόκολλο παρακολούθησης είναι αλοποιημένο και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες

επιστημονικές γνώσεις για την εφαρμογή του.

Περιλαμβάνει απλά και σαφή βήματα για την παρακολούθηση των ειδών ενδιαφέροντος.

Σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου παρακολούθησης έχουν ενημερωθεί και μπορούν να σας

δώσουν σχετικές πληροφορίες:

Ο Δήμος Σητείας

Το Γεωπάρκο Σητείας της UNESCO.

Η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Υπάρχει δυνατότητα να οργανωθεί εκπαίδευση για την εφαρμογή του Απλοποιμένου Πρωτοκόλλου 

Παρακολούθησης:

-Από μαθητές και τους Διδάσκοντές τους που πραγματοποιούν εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή.

- Από φυσιολατρικές ομάδες.

- Από συλλόγους.  

Σχετικά επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, τηλ. 2813-410118, 28413-

40584 και E-mail: d.pexws@crete.gov.gr

Εκπαίδευση για την παρακολούθηση των ειδών ενδιαφέροντος 



Οικότοπος και είδος ενδιαφέροντος 1:

Το φοινικόδασος Βάι – Συστάδες φοινίκων του Θεοφράστου  

Το φοινικόδασος Βάι είναι μοναδικό στην Ευρώπη και προστατεύεται από 

την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο φοίνικας του Θεοφράστου 

(Phoenix theophrasti) υπάρχει μόνο στην Κρήτη και σε μια περιοχή της 

νοτιοδυτικής Τουρκίας. Το φοινικόδασος και οι συστάδες των φοινίκων 

αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας. 

Το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών, που καταγράφηκε για πρώτη φορά 

στην Κρήτη το 2005, αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το φοινικόδασος. Το 

σκαθάρι αυτό καταστρέφει τον καλλωπιστικό φοίνικα των Καναρίων νήσων 

(P. canariensis) και τη χουρμαδιά (P. dactylifera), που επίσης φυτεύεται στην 

Κρήτη ως καλλωπιστικό. 

-Εφόσον εντοπίσετε το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών σε κάποια 

συστάδα φοινίκων του Θεοφράστου ή σε κάποια θέση περιμετρικά του 

φοινικόδασους, παρακαλούμε καταγράψτε το στην αντίστοιχη Φόρμα 

Παρακολούθησης!

- Εάν δείτε κάποιον φοίνικα του Θεοφράστου που φέρει σημάδια προσβολής 

από το κόκκινο σκαθάρι, παρακαλούμε καταγράφτε το στην αντίστοιχη 

Φόρμα Παρακολούθησης!  

- Στείλτε μας φωτογραφίες!



Είδος ενδιαφέροντος 2: Κενταύρια η αιγιαλόφιλη

Centaurea aegialophila

Αυτό το είδος της οικογένειας των Σύνθετων είναι ένα 

χαμηλό, πολυετές υτό σχεδόν χωρίς βλαστό. Μπορεί να έχει 

ένα άνθος ή μια συστάδα ανθέων. Η περίοδος της ανθοφορίας 

είναι από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο. Απαντάται σε 

αμμώδεις ακτές. 

Εάν εντοπίσετε αυτό το είδος, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη φόρμα για να 

συμπληρώσετε:

1. Μια σύντομη περιγραφή του οικοτόπου του είδους και τη θέση του, αν διαθέτετε 

εφαρμογή GPS.

2. Μια εκτίμηση του πληθυσμού του στη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή των αριθμό των 

ατόμων ή την επιφάνεια που καλύπτουν κατ’ εκτίμηση.

3. Την κατάσταση του πληθυσμού, δηλαδή αν υπάρχουν απειλές και οχλήσεις για το 

είδος και τον οικότοπό του.

4. Φωτογραφίστε το και στείλτε μας τις φωτογραφίες σας!



Είδος ενδιαφέροντος 3: Καμπανούλα λεκανόμορφη

Campanula pelviformis

Πηγή: Δήμος Σητείας, ιστοσελίδα για τη βιοποικιλότητα 

http://biodiversitysitia.gr/

Είδος στενοενδημικό της Ανατολικής Κρήτης. Είναι διετές φυτό. 

Το κύριο στέλεχος του φυτού είναι όρθιο, με ύψος 20-30 cm, συνήθως με λίγα μικρότερα, 

κατακόρυφα φύλλα στη βάση. 

Τα άνθη του έχουν χρώμα λιλά – μπλε 

και διάμετρο 3 cm και μοιάζουν με καμπάνες. 

Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. 

Απαντάται σε ασβεστολιθικά πετρώματα, σε δάση, 

σε θέσεις με ερείπια παλαιών κατασκευών, ακόμη 

και σε άκρες δρόμων, από τις παράκτιες περιοχές 

έως υψόμετρo 950 m. 

Εάν εντοπίσετε αυτό το είδος, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη 

φόρμα για να συμπληρώσετε:

1. Μια σύντομη περιγραφή του οικοτόπου του είδους και τη θέση 

του, αν διαθέτετε εφαρμογή GPS.

2. Μια εκτίμηση του πληθυσμού του στη συγκεκριμένη θέση, 

δηλαδή των αριθμό των ατόμων ή την επιφάνεια που 

καλύπτουν κατ’ εκτίμηση.

3. Την κατάσταση του πληθυσμού, δηλαδή αν υπάρχουν απειλές 

και οχλήσεις για το είδος και τον οικότοπό του.

4. Φωτογραφίστε το και στείλτε μας τις φωτογραφίες σας!



Είδος ενδιαφέροντος 4: Πυραμιδοειδής ορχιδέα (πυραμιδούλα)

Anacamptis pyramidalis

Ένα λεπτοκαμωμένο, ψηλό φυτό, πολυετές, που φέρει 

κονδύλους. Το χρώμα του άνθους είναι από 

ροδοκόκκινο έως λευκό και το χείλος του τρίλοβο. Η 

ταξιανθία έχει σχήμα πυραμίδας, εξ ου και το όνομα του 

είδους. Κατά την άνθιση, τα λεπτοκαμωμένα φύλλα της 

βάσης συχνά έχουν ήδη μαραθεί. Η περίοδος 

ανθοφορίας είναι από το Φεβρουάριο ως το Μάιο, αλλά 

συνήθως τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο. Απαντάται σε 

αραιά δάση, φρύγανα, σε ακαλλιέργητα χωράφια και 

ελαιώνες από το επίπεδο της θάλασσας ως τα 800  m ή 

ακόμα και ως τα 1.200 m υψόμετρο.  

Εάν εντοπίσετε αυτό το είδος, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη φόρμα για να συμπληρώσετε:

1. Μια σύντομη περιγραφή του οικοτόπου του είδους και τη θέση του, αν διαθέτετε εφαρμογή 

GPS.

2. Μια εκτίμηση του πληθυσμού του στη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή των αριθμό των ατόμων ή 

την επιφάνεια που καλύπτουν κατ’ εκτίμηση.

3. Την κατάσταση του πληθυσμού, δηλαδή αν υπάρχουν απειλές και οχλήσεις για το είδος και τον 

οικότοπό του.

4. Φωτογραφίστε το και στείλτε μας τις φωτογραφίες σας!



Είδος ενδιαφέροντος 5: Κρητικός Βάτραχος 
Pelophylax cretensis

Ο Κρητικός βάτραχος είναι μεσαίου μεγέθους, μέχρι 8,5 cm συνολικά- και 
αποτελεί ενδημικό είδος της Κρήτης, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά αλλού 
στον κόσμο. Το χρώμα του μπορεί να διαφέρει. Αυτός ο ντροπαλός 
βάτραχος είναι δραστήριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ επιστρέφει 
μέσα στο νερό μόλις νιώσει ότι απειλείται.Ζευγαρώνει την άνοιξη και το 
θηλυκό αποθέτει τα αβγά στο νερό, σε συστάδες εκατοντάδων αβγών η 
καθεμία. Συναντάται σε έλη, λίμνες και υγροβιότοπους.

Η μέθοδος παρακολούθησης περιλαμβάνει:

1. Εντοπισμό του είδους σε πιθανά ενδιαιτήματα (π.χ. υγροτόπους, 
ρυάκια, στάσιμα νερά). Ονοματισμός και θέση του συγκεκριμένου 
ενδιαιτήματος. 

2. Eκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού, αναλόγως και με τη φάση 
του κύκλου ζωής. 

3. Αναφορά της κατάστασης του πληθυσμού – απειλές και οχλήσεις.

4. Φωτογράφιση του είδους και αποστολή των φωτογραφιών σας! 



Είδος ενδιαφέροντος 6: Θαλάσσια χελώνα 
Caretta caretta

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι προστατευόμενο είδος με 

παγκόσμια κατανομή. Έχει, κατά μέσο όρο, τελικό μήκος χελύου 90 

cm, αν και έχουν καταγραφεί άτομα με μήκος έως και 280 cm. Μια 

ενήλικη χελώνα ζυγίζει περίπου 135 kg, ενώ υπάρχουν καταγραφές 

που ξεπερνούν τα 450 kg. Το χρώμα του δέρματος κυμαίνεται από 

κίτρινο έως καστανό και το χέλυο είναι συνήθως κοκκινωπό-καφέ. 

Μέχρι να ενηλικιωθεί η χελώνα δεν είναι ορατές φυλετικές διαφορές.

Η χελώνα Caretta περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη 

θάλασσα και σε εκβολές, με τα θηλυκά να βγαίνουν για λίγο στην 

ξηρά για να γεννήσουν τα αυγά. Φθάνει στη σεξουαλική ωριμότητα 

σε ηλικία 17-33 ετών και έχει διάρκεια ζωής 47-67 χρόνια. Έχει 

χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής: τα θηλυκά γεννούν κατά μέσο όρο 

τέσσερις ομάδες αυγών και στη συνέχεια μένουν ανενεργές και δεν 

ξανά-ωοτοκούν για δύο έως τρία έτη. H περίοδος ωοτοκίας είναι από 

το Μάιο έως τον Οκτώβριο. 

Μήπως εντοπίσατε φωλιές θαλάσσιας χελώνας στις 

αμμώδεις παραλίες;

1. Χρησιμοποιήστε τη σχετική φόρμα για να καταγράψετε τη 

θέση και τον αριθμό των φωλιών.

2. Παρατηρήστε τις φωλιές και καταγράψτε τυχόν κινδύνους 

και απειλές.

3. Μήπως είδατε την εκκόλαψη των αυγών;

4. Ανεβάστε ή στείλτε μας φωτογραφίες.



Είδος ενδιαφέροντος 7: Χαμοκελάδα 
Anthus campestris

Μεσαίου – μεγάλου μεγέθους εντομοφάγο πουλί. Είναι 

μεταναστευτικό. Το χειμώνα μετακινείταιν στην τροπική Αφρική 

και στην Ινδία. Έχει μήκος 16 cm και άνοιγμα φτερών 25-28 cm, 

με χρώμα κυρίως καφετί της άμμου στην πάνω πλευρά και ωχρό 

στην κάτω πλευρά, χαρακτηριστικά που το καμουφλάρουν όταν 

βρίσκεται στο έδαφος. Το πέταγμά του είναι ισχυρό και ευθύ και 

καλεί με ένα χαρακτηριστικό "schip". Αναπαράγεται σε ξηρές 

ανοιχτές εκτάσεις με νάνους θάμνους και μικρά δέντρα, ακόμη και 

σε ημι-ερήμους. Απαντάται επίσης σε αμμοθίνες, αμμώδεις 

θαμνοτόπους με ρείκια, ξερολίβαδα, εκχερσωμένες εκτάσεις. Η 

εποχή της αναπαραγωγής είναι από τα μέσα Απριλίου έως τα 

μέσα Αυγούστου. Δημιουργεί τη φωλιά του στο έδαφος και 

γεννάει 4-6 αυγά. 

Μήπως εντοπίσατε τη χαμοκελάδα;

1. Χρησιμοποιήστε τη σχετική φόρμα για να σημειώσετε τη θέση, τον τύπο του ενδιαιτήματος, 

την ώρα της ημέρας και τη συμπεριφορά του ατόμου ή των ατόμων.

2. Μήπως παρατηρήσατε κινδύνους ή απειλές για το είδος;

3. Στείλτε μας φωτογραφίες από ενήλικα άτομα και όχι φωλιές και νεοσσούς!



Είδος ενδιαφέροντος 8: Μαυροπετρίτης 

Falco eleonorae

Πηγή εικόνας: Δήμος Σητείας, ιστοσελίδα για τη 

βιοποικιλότητα http://biodiversitysitia.gr/

Σκουρόχρωμο, μεσαίου μεγέθους μεταναστευτικό γεράκι με μακριές φτερούγες, το 

οποίο εμφανίζεται στη Μεσόγειο τον Απρίλιο, επιστρέφοντας από τις περιοχές 

διαχείμασης του στην Ανατολική Αφρική και ιδιαίτερα τη Μαδαγασκάρη. 

Τα ενήλικα απαντώνται σε δύο χρωματικές φάσεις: μία σκούρα, σχεδόν ολόμαυρη και 

μία, πιο συνηθισμένη, ανοιχτή φάση στην οποία το σώμα είναι ανοιχτό καστανοκόκκινο 

με επιμήκεις ραβδώσεις. Πάντως, σε συνθήκες πεδίου ακόμη και η ανοιχτόχρωμη φάση 

δείχνει ένα πολύ σκούρο, σχεδόν μαύρο πουλί. Έχει αγελαίες συνήθειες ενώ 

μεμονωμένα άτομα μπορούν να μπερδευτούν με τον Πετρίτη (Falco peregrinus), που 

είναι όμως πιο γεροδεμένος και με πιο κοντή ουρά. 

Το είδος φωλιάζει βασικά σε φυσικές κοιλότητες βράχων που εντοπίζονται σε μικρές 

νησίδες, σε γκρεμούς νησίδων και μεγαλύτερων νησιών αλλά και σε εσωτερικά βράχια. 

Μάλιστα θεωρείται ότι παρουσιάζει σταθερή χρήση της θέσης φωλιάσματος και 

μονογαμικές συνήθειες. 

Κάθε ζευγάρι Μαυροπετρίτη γεννά από 1 έως 3 αυγά. Οι νεοσσοί εκκολάπτονται τέλη 

Αυγούστου, οπότε υπάρχει ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα πουλιών, που παρέχουν 

μία εύκολα προσβάσιμη και άφθονη πηγή τροφής. Οι νεοσσοί πτερώνονται μετά από 35 

μέρες και έτσι, από τα μέσα Οκτωβρίου οι πληθυσμοί αρχίζουν να μεταναστεύουν προς 

την Ανατολική Αφρική και τη Μαδαγασκάρη όπου διαχειμάζουν. 

Η Ελλάδα θεωρείται ως η πιο σημαντική χώρα για τη διατήρηση και την επιβίωση του 

Μαυροπετρίτη αφού γνωρίζουμε πλέον ότι φιλοξενεί κατά την περίοδο της 

αναπαραγωγής πάνω από το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού. (Πληροφορίες από την 

Ελληνική Ορνοθολογική Εταιρεία, www.ornithologiki.gr).

Μήπως εντοπίσατε μαυροπετρίτη;

1. Χρησιμοποιήστε τη σχετική 

φόρμα για να σημειώσετε τη 

θέση, τον τύπο του 

ενδιαιτήματος, την ώρα της 

ημέρας και τη συμπεριφορά 

του ατόμου ή των ατόμων.

2. Μήπως παρατηρήσατε 

κινδύνους ή απειλές για το 

είδος;

3. Στείλτε μας φωτογραφίες.



Είδος ενδιαφέροντος 9: Αιγαιοτσιροβάκος 

Sylvia rueppelli

Πηγή εικόνας: Δήμος Σητείας, 

ιστοσελίδα για τη βιοποικιλότητα 

http://biodiversitysitia.gr/

Μικρό εντομοφάγο πουλί, που δεν ξεπερνά τα 14 cm σε μήκος. Τα ενήλικα άτομα έχουν γκρίζα ράχη και 

στην κάτω πλευρά το χρώμα τους είναι πιο ωχρό γκρι. Τα αρσενικά άτομα έχουν μαύρο κεφάλι και 

συνήθως μαύρο λαιμό, που οριοθετείται από μια λευκή γραμμή, η οποία μοιάζει με μουστάκι.

Η κατανοµή του αιγαιοτσιροβάκου περιορίζεται στην ΝΑ Μεσόγειο. Είναι µεταναστευτικό είδος, το οποίο 

διαχειµάζει στην ΒΑ Αφρική, στις περιοχές του Σουδάν και του Τσάντ, ίσως σπανίως και στην Ν Αίγυπτο, 

ενώ φτάνει στον Ελλαδικό χώρο και στα παράλια της Μικράς Ασίας ως καλοκαιρινός επισκέπτης. 

Φτάνει στην θερινή κατανοµή του, το νωρίτερο µέσα Μαρτίου, µε τη µεγαλύτερη αιχµή τέλη Μαρτίου-

αρχές Απρίλη. Συναντάται σε ηλιόλουστες πλαγιές, από το επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας και 

µέχρι τα 1500 m, όπου η κυρίαρχη βλάστηση είναι µεσογειακού τύπου, µε θάµνους µακί, όπως 

πουρνάρια, σχίνους και ασπαλάθους. Εκτεθειµένα στην κορυφή ενός θάµνου ή ενός δέντρου, κελαηδούν 

για να προσελκύσουν τα θηλυκά. Το κάλεσµά τους, µολονότι πιο µελωδικό, παροµοιάζει εκείνο του 

Μαυροτσιροβάκου, S. melanocephala. Οι φωλιές ως επί το πλείστον κατασκευάζονται από τα αρσενικά 

και τοποθετούνται σε ακανθώδεις θάµνους, σε ύψος 0,50 µε 1 m από το έδαφος. Γεννούν από 4 έως και 

5 αυγά, τα οποία επωάζονται για 13 ηµέρες τόσο από το θηλυκό, όσο και από το αρσενικό. Οι νεοσσοί 

ταΐζονται και από τους δύο γονείς από κάµπιες κυρίως λεπιδοπτέρων. Άγνωστη είναι η περίοδος που 

παραµένουν οι νεοσσοί στη φωλιά πρωτού την εγκαταλείψουν. Πιθανότατα γύρω στις 12 ηµέρες όπως 

και σε άλλα είδη Sylvia. Το χρονικό διάστηµα ωστόσο, µεταξύ δύο διαδοχικών γεννών της ίδιας 

αναπαραγωγικής περιόδου είναι καταγεγραµµένο σε 16 µε 17 ηµέρες. Τα τελευταία άτοµα συναντώνται 

στην καλοκαιρινή κατανοµή έως τα τέλη Αυγούστου, µε µερικές µαρτυρίες που φτάνουν και ως τα µέσα 

Σεπτέµβρη (Πληροφορίες από Χρηστίδη Δήμητρα (2015-2016). Ενδιαίτημα αναπαραγωγής και 

συμπεριφορά του αιγαιοτσιροβάκου στον Υμητό). 

Μήπως εντοπίσατε 

άιγαιοτσιροβάκο;

1. Χρησιμοποιήστε τη 

σχετική φόρμα για να 

σημειώσετε τη θέση, τον 

τύπο του ενδιαιτήματος, 

την ώρα της ημέρας και 

τη συμπεριφορά του 

ατόμου ή των ατόμων.

2. Μήπως παρατηρήσατε 

κινδύνους ή απειλές για 

το είδος;

3. Στείλτε μας φωτογραφίες 

από ενήλικα άτομα, όχι 

από φωλιές και 

νεοσσούς!



Σας ευχαριστούμε 

για τη συμμετοχή σας!

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2813-410118, 28413-40584

E-mail: d.pexws@crete.gov.gr


