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∆ιεθνής Σύµβαση CITES – PARADISAEIDAE spp. 
(ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΑ ΠΤΗΝΑ) 

 
A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
  
Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια 
των Παραδείσιων πτηνών (PARADISAEIDAE ) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων 
δεδοµένων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σκοπό έχει την παροχή θεµατικών οδηγιών 
προς τις υπηρεσίες που εµπλέκονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εφαρµογή της 
Σύµβασης και στην τήρηση των προβλεπόµενων απ’ αυτήν διατάξεων (∆ιαχειριστικές 
Αρχές CITES, λοιπές ∆ασικές Υπηρεσίες, Τελωνειακές Αρχές κ.α.) και στοχεύει στην 
παροχή πληροφόρησης και εργαλείων που θα υποβοηθήσουν το έργο των ως άνω 
υπηρεσιών στη  προσπάθεια άσκησης των καθηκόντων τους για την εφαρµογή των 
διατάξεων της Σύµβασης CITES. 
  
Β. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΤΩΝ  PARADISAEIDAE:  
   
Η οικογένεια των Παραδείσιων πτηνών (Family: PARADISAEIDAE) περιλαµβάνεται 
στην τάξη ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ (Order: PASSERIFORMES) του ζωικού βασιλείου 
(ANIMALIA) και απαριθµεί, σύµφωνα µε τα στοιχεία του UNEP-WCMC, 57 τάξα (είδη/ 
species, υποείδη/ subspecies, ποικιλίες/ varieties και µορφές/ forms) τα οποία 
κατανέµονται στα κάτωθι 22 γένη (GENERA). 
 
Βασίλειο/Kingdom : ΖΩΑ / ANIMALIA 

Συνοµοταξία/ Phylum : ΧΟΡ∆ΩΤΑ (ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΑ) / CHORDATA 
Οµοταξία/Class : ΠΤΗΝΑ / AVES 

Τάξη/Order : ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ / PASSERIFORMES 
                                      Οικογένεια/Family : ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΑ ΠΤΗΝΑ / PARADISAEIDAE 

 
α/α Οικογένεια 

(Family)  
Γένος 

(Genus) 
Είδη και υποείδη 

(Taxa) 
 

1. Astrapia 
 

Astrapia mayeri 
Astrapia nigra 
Astrapia rothschildi 
Astrapia splendidissima 
Astrapia stephaniae 

2. Cicinnurus 
 

Cicinnurus magnificus 
Cicinnurus regius 
Cicinnurus respublica 

3. Cnemophilus Cnemophilus loriae 
Cnemophilus macgregorii 

4. Diphyllodes Diphyllodes magnificus 
Diphyllodes respublica 

5. Drepanornis Drepanornis albertisi 
Drepanornis brujniii 

6. Epimachus Epimachus albertisi 
Epimachus bruijnii 
Epimachus fastuosus 
Epimachus meyeri 

7. Loboparadisea Loboparadisea sericea 

8. Lophorina Lophorina superba 

9. Loria Loria loriae 
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10. Lycocorax Lycocorax pyrrhopterus 
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11. Macgregoria Macgregoria pulchra 

12. Manucodia Manucodia ater 
Manucodia atra 
Manucodia chalybata 
Manucodia chalybatus 
Manucodia comrii 
Manucodia jobiensis 
Manucodia keraudrenii 

13. Melampitta Melampitta gigantea 
Melampitta lugubris 

14. Paradigalla Paradigalla brevicauda 
Paradigalla carunculata 

15. Paradisaea Paradisaea apoda 
Paradisaea decora 
Paradisaea guilielmi 
Paradisaea minor 
Paradisaea raggiana 
Paradisaea rubra 
Paradisaea rudolphi 

16. Parotia Parotia carolae 
Parotia helenae 
Parotia lawesii 
Parotia lawesii ssp. helenae  
Parotia sefilata 
Parotia wahnesi 

17. Phonygammus Phonygammus keraudrenii 

18. Pteridophora Pteridophora alberti 

19. Ptiloris Ptiloris intercedens 
Ptiloris magnificus 
Ptiloris paradiseus 
Ptiloris victoriae 

20. Seleucidis Seleucidis melanoleuca 
Seleucidis melanoleucus 

21. Semioptera Semioptera wallacii 

  

22. Sericotes Sericotes holosericeus 

 
Η οικογένεια των Παραδείσιων πτηνών περιλαµβάνει πουλιά που ζουν στις 
βορειοανατολικές περιοχές της Αυστραλίας, στη Νέα Γουινέα και τα γειτονικά νησιά και 
ονοµάστηκαν παραδείσια για τα ποικιλόµορφα χρωµατιστά φτερά τους, που είναι πολύ 
θεαµατικά στα αρσενικά. Το ράµφος τους είναι ελαφρά κυρτό και έχει µήκος ίσο 
περίπου µε το µήκος του κεφαλιού. Οι φτερούγες τους έχουν µέτριο µέγεθος και 
στρογγυλό σχήµα. Τα παραδείσια πουλιά χαρακτηρίζονται από έντονο φυλετικό 
διµορφισµό, ενώ δηλαδή τα αρσενικά άτοµα είναι στολισµένα µε ζωηρόχρωµα φτερά 
που η µορφή, το χρώµα και η θέση τους διαφέρουν από είδος σε είδος, τα θηλυκά 
έχουν φτωχικό φτέρωµα. Εντυπωσιακές είναι οι επιδείξεις που κάνουν τα αρσενικά 
άτοµα κατά την περίοδο του ζευγαρώµατος για να προσελκύσουν την προσοχή των 
θηλυκών. Κατασκευάζουν τη φωλιά τους στα κλαδιά των δέντρων και το θηλυκό γεννά 
ένα ή δύο αβγά. Το µήκος του σώµατός τους κυµαίνεται από 25 εκ. µέχρι 1 µ., ανάλογα 
µε το είδος. Τρέφονται µε διάφορα έντοµα και καρπούς. 
Κυνηγιούνται πολύ για τα πολύτιµα φτερά τους, που χρησιµοποιούνται για το στολισµό 
γυναικείων καπέλων από το 1650 , οπότε ανακαλύφτηκε η Νέα Γουινέα. Πιο γνωστά 
είναι τα είδη του γένους Paradisaea  (Παραδεισία) , Cicinnurus και  Diphyllodes. 
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Γ.1  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ  PARADISAEIDAE  ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ CITES : 
 
Όλα τα είδη των γενών, ως εκτέθηκαν ανωτέρω, της οικογένειας PARADISAEIDAE 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES και στους Πίνακες των 
εφαρµοστικών αυτής Κανονισµών της Ε.Ε. και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα ΙΙ όσον 
αφορά τα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES. 
 
Από το Παράρτηµα εξάλλου του Κανονισµού (ΕΚ) 338/1997 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) 318/2008 και ισχύει σήµερα, θα έχετε επίσης 
διαπιστώσει ότι όλα τα είδη της οικογένειας PARADISAEIDAE αποτελούν αντικείµενο 
του Κανονισµού και περιλαµβάνονται στον Πίνακα Β.  
 
Όπως γνωρίζετε και έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, η χώρα µας εφαρµόζει, σ’ ότι 
αφορά τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που αποδέχθηκε προσχωρώντας στη Σύµβαση 
CITES, τους σχετικούς -µε τη Σύµβαση- Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα µέτρα προστασίας και διακίνησης των ειδών CITES. 
Κατά συνέπεια, προκειµένου να διαπιστώσετε πως θα αντιµετωπίσετε µια περίπτωση 
που έχει να κάνει µε κάποιο συγκεκριµένο είδος Paradisaeidae, θα πρέπει πρώτιστα να 
ανατρέξετε στους Πίνακες του Παραρτήµατος του Κανονισµού 338/1997 όπως ισχύει 
κάθε φορά [στην παρούσα χρονική στιγµή στους πίνακες του Καν. (ΕΚ) 318/2008] για 
να διαπιστώσετε εάν, και σε ποιόν Πίνακα το είδος αυτό έχει καταλογογραφηθεί. 
 
Στον Κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται ανακεφαλαιωτικά τα είδη των 
Παραδείσιων πτηνών (PARADISAEIDAE ) που αποτελούν αντικείµενο της Σύµβασης 
CITES, µε τις αντίστοιχες ενδείξεις σε ποιο Παράρτηµα της Σύµβασης και σε ποιο 
Πίνακα του Κανονισµού της Ε.Ε. υπάγεται το κάθε είδος: 
 

ΠΑΝΙ∆Α-FAUNA (ANIMALS) 
ΧΟΡ∆ΩΤΑ (CHORDATA) 

ΠΤΗΝΑ (AVES) 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΑ ΠΤΗΝΑ  (PARADISAEIDAE) 

Ανώτερη 
ταξινοµική 
βαθµίδα 

 
(παρατίθεται για 

λόγους 
ταξινοµικούς 

µόνο) 

Επιστηµονική 
ονοµασία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CITES 
«για το διεθνές 

εµπόριο των ειδών 
της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας που 
κινδυνεύουν να 
εξαφανισθούν» 
κυρωθείσης µε το 
Ν.2055/1992 

(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30-
06-1992) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Εφαρµοστικού 
της Σύµβασης 

CITES) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
(ΕΚ) 338/1997 

ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 9ης 
∆εκεµβρίου 1996 

«για την 
προστασία των 
ειδών άγριας 
πανίδας και 

χλωρίδας µε τον 
έλεγχο του 

εµπορίου τους» 
(L 61/03-03-1997), 

όπως 
τροποποιήθηκε µε 

τον ΚΑΝ. 
(ΕΚ) 318/2008 

Κοινή 
ονοµασία 

 
PARADISAEIDAE  

 
PARADISAEIDAE spp.  

 
II 

 
Β 

 
Birds of 
paradise 
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Υπενθυµίζεται ότι η εφαρµογή της Σύµβασης CITES και των σχετικών µε αυτήν 
Κανονισµών (ΕΚ), έχει ανατεθεί στα αρµόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές 
και τελωνειακές αρχές του Κράτους (βλέπε και άρθρο 4 ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 –
ΦΕΚ 1570/Β΄/26-10-2006), που κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους οφείλουν να 
µεριµνούν ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι προβλεπόµενες από το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο διατάξεις, ακολουθώντας τις επιβεβληµένες κατά περίπτωση διαδικασίες. 
 
 
Στην σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφόρησης και του διαδικτύου, είναι πολύ 
εύκολο, ανατρέχοντας στους κατάλληλους δικτυακούς τόπους  (http://www.google.com, 
http://www.cites.org,  http://www.unep-wcmc.org), να συλλέξετε εικόνες και 
πληροφορίες για οποιοδήποτε είδος.  

  


