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Τάξη: Gaviiformes (Κολυµβόµορφα) 

Οικογένεια: Gaviidae (Θαλασσοβούτια) 

Είδος: Gavia arctica (Λαµπροβούτι) 

 
 Γνωρίσµατα: Μεγάλο υδρόβιο πτηνό (60-70εκ.) µε εποχικό διµορφισµό στο 

φτέρωµα. Το καλοκαίρι αναγνωρίζεται από το σταχτί χρώµα στο κεφάλι και στο πίσω 

µέρος του λαιµού, από το µαύρο λάρυγγα, τις ασπρόµαυρες επιµήκεις ραβδώσεις στο 

στήθος, καθώς και από τις άσπρες οβάλ κηλίδες στη ράχη. Το χειµώνα, που είναι και 

η περίοδος που το συναντάµε στη λίµνη της Καστοριάς, µοιάζει αρκετά µε τον 

Κορµοράνο από τον οποίο όµως ξεχωρίζει από τη φολιδωτή καστανή ράχη του, την 

απουσία της κιτρίνης περιοχής γύρω από το ράµφος και την έλλειψη του άσπρου 

χρώµατος στο πιγούνι. Επίσης, όταν κολυµπάει διακρίνεται µια µεγάλη λευκή κηλίδα 
στο πίσω πλαϊνό µέρος του σώµατος, κάτι που δεν είναι εµφανές στον Κορµοράνο. 

Από µακριά ένα στοιχείο που βοηθά στην αναγνώριση είναι η στάση του ράµφους 

κατά την κολύµβηση, στο Λαµπροβούτι είναι οριζόντια, ενώ στον Κορµοράνο το 

ράµφος είναι ανασηκωµένο προς τα πάνω.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι τυχαίος επισκέπτης της λίµνης της Καστοριάς και 

εµφανίζεται σε πολύ µικρούς αριθµούς τη χειµερινή µόνο περίοδο ενώ την άνοιξη 

µεταναστεύει σε βορειότερες χώρες. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στη λίµνη Ορεστιάδα αλλά σε λίµνες και ποτάµια 

αρκτικών περιοχών. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια που τα πιάνει βουτώντας για αρκετό χρόνο κάτω από το 

νερό.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διατήρηση των άγριων πουλιών.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  
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Φωτογραφία 24. Λαµπροβούτι µε χειµερινό φτέρωµα 

 

 
Φωτογραφία 25. Λαµπροβούτι, διακρίνεται η οριζόντια θέση του ράµφους και η λευκή κηλίδα στην πίσω 

και πλάγια πλευρά του σώµατος 
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Τάξη: Podiciperidormes (Πυγοποδόµορφα) 

Οικογένεια: Podicipedidae (Βουτηχτάρια) 

Είδος:Tachybaptus ruficolis (Νανοβουτηχτάρι) 

 
Γνωρίσµατα: Το µικρότερο Βουτηχτάρι σε µέγεθος (27εκ.) από τα 3 είδη που 

παρατηρούνται στη λίµνη Ορεστιάδα. Είναι υδρόβιο πουλί µε σώµα σφαιρικό που το 

κάνει να µοιάζει µε χνουδωτή µικρή µπάλα. Η ουρά του είναι πολύ µικρή και δίνει 

την εντύπωση ότι δεν υπάρχει. Το φτέρωµα παρουσιάζει εποχικό διµορφισµό µε 

σκουρότερη όψη το καλοκαίρι. Συγκεκριµένα το χειµώνα το φτέρωµα είναι 

καστανόγκριζο µε πιο ανοιχτή απόχρωση στο πίσω και κάτω µέρος του σώµατος 

(Φωτογραφία 27). Την καλοκαιρινή περίοδο αποκτά εντονότερο καστανό 

χρωµατισµό, ο λαιµός γίνεται καστανοκόκκινος και εµφανίζονται δύο άσπρες λωρίδες 
στη βάση του ράµφους (Φωτογραφία 26). Το ράµφος όπως συµβαίνει µε όλα τα 

Βουτηχτάρια είναι µυτερό και στην προκειµένη περίπτωση σχετικά κοντό. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι υδρόβιο επιδηµητικό είδος. Εντοπίζεται να κολυµπάει σε 

µικρή απόσταση από την ακτή σε περιοχές µε καλαµιώνες. Αρέσκεται να βουτάει 

µέσα στο νερό και να ψάχνει για την τροφή του. ∆εν είναι πολύ εξοικειωµένο µε την 

ανθρώπινη παρουσία και γι’ αυτό γρήγορα αποµακρύνεται µε µεγάλες καταδύσεις 

µόλις αντιληφθεί τον άνθρωπο. Ο αριθµός των ατόµων που παρατηρούνται στην 
περιοχή είναι αρκετά µεγάλος και σχεδόν σταθερός από χρονιά σε χρονιά. 

Αναπαραγωγή: Ανήκει στα είδη που αναπαράγονται στη λίµνη της Καστοριάς. 
Φτιάχνει τη φωλιά του µε χόρτα, της δίνει µορφή σχεδίας και την προσδένει στα 

καλάµια για να µην παρασύρεται. Την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου γεννάει 4 – 6 αυγά 

τα οποία καλύπτει κατά την απουσία του από τη φωλιά.  

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά ψάρια, υδρόβια έντοµα και µαλάκια. 

Καθεστώς προστασίας: ∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το 
είδος αυτό. 
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Φωτογραφία 26. Νανοβουτηχτάρι, µε καλοκαιρινό φτέρωµα. ∆ιακρίνεται ο κεραµιδί λαιµός και οι 

άσπρες λωρίδες στη βάση του ράµφους 

 

 
Φωτογραφία 27. Νανοβουτηχτάρι µε χειµερινό φτέρωµα 
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Τάξη: Podiciperidormes (Πυγοποδόµορφα) 

Οικογένεια: Podicipedidae (Βουτηχτάρια) 

Είδος:Podiceps nigricolis (Μαυροβουτηχτάρι) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι υδρόβιο πουλί µε µέγεθος (30εκ.) λίγο µεγαλύτερο από το 

Νανοβουτηχτάρι. Στο φτέρωµα παρατηρείται εποχικός διµορφισµός. Το χειµώνα 

παρουσιάζει γκριζόµαυρη εµφάνιση που το κάνει να µοιάζει µε το Νανοβουτηχτάρι, 

από το οποίο όµως ξεχωρίζει χάρη στο κόκκινο χρώµα των µατιών (Φωτογραφία 29). 

Το καλοκαίρι το φτέρωµα γίνεται καστανόµαυρο µε εντονότερο καστανό στο κάτω 

µέρος του σώµατος ενώ η ράχη και ο λαιµός έχουν µαύρο χρώµα. Την περίοδο αυτή 

εµφανίζεται και το πολύ χαρακτηριστικό ξανθό, ριπιδοειδούς µορφής φτέρωµα στην 

περιοχή πίσω από τα µάτια (Φωτογραφία 28). Χαρακτηριστικό ακόµη στοιχείο που 
βοηθά στη διάκρισή του από το Νανοβουτηχτάρι, ανεξαρτήτως εποχής, είναι η 

απότοµη κλίση του µετώπου.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι µεταναστευτικό είδος που εµφανίζεται στη λίµνη τη 

χειµερινή περίοδο σε µικρούς πληθυσµούς, ενώ αρχές της άνοιξης µεταναστεύει 

βορειότερα για να αναπαραχθεί. Το συναντούµε κυρίως στον εσωτερικό παραλίµνιο 

δρόµο, στην περιοχή της Μαυριώτισσας. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στη λίµνη Ορεστιάδα ούτε σε κάποιο άλλο µέρος 

της Ελλάδας. Τόποι αναπαραγωγής του είδους είναι οι χώρες της Βορειανατολικής 

Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά ψάρια, υδρόβια έντοµα και µαλάκια που βρίσκει κατά τις 

καταδύσεις του.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Ανεπαρκώς Γνωστά. 

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων 
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Φωτογραφία 28. Μαυροβουτηχτάρι, µε καλοκαιρινό φτέρωµα. ∆ιακρίνεται το ξανθό 

 ριπιδοειδούς µορφής φτέρωµα πίσω από το µάτι 

 
Φωτογραφία 29. Μαυροβουτηχτάρια, διακρίνονται τα χαρακτηριστικά κόκκινα µάτια τους 
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Τάξη: Podiciperidormes (Πυγοποδόµορφα) 

Οικογένεια: Podicipedidae (Βουτηχτάρια) 

Είδος:Podiceps cristatus (Σκουφοβουτηχτάρι) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι υδρόβιο πουλί και το µεγαλύτερο σε µέγεθος Βουτηχτάρι (48εκ.). 

Παρουσιάζει εποχικό διµορφισµό στο φτέρωµα. Το καλοκαίρι ξεχωρίζουν οι µαύρες 

φούντες στο πάνω µέρος του κεφαλιού και τα ξανθόµαυρα φτερά που αναπτύσσονται 

στα πλαϊνά του κεφαλιού (Φωτογραφία 32). Η ράχη του πουλιού έχει χρώµα 

καστανόµαυρο ενώ ο λαιµός και η κοιλιά έχουν ασπριδερή εµφάνιση. Το χειµώνα το 

φτέρωµα της ράχης γίνεται πιο σταχτί, χάνονται τα ξανθόµαυρα φτερά και οι φούντες 

του κεφαλιού. Τα νεαρά άτοµα έχουν σταχτί χρώµα και ασπρόµαυρες ραβδώσεις στο 

κεφάλι (Φωτογραφία 31). Μία πολύ χαρακτηριστική σκηνή που παρατηρείται αρκετά 
συχνά είναι η µεταφορά των νεαρών ατόµων πάνω στη ράχη των γονέων τους, 

(Φωτογραφία 33). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται όλο το χρόνο στη λίµνη της Καστοριάς µε 
εποχική διακύµανση στον πληθυσµό του. Ο µεγαλύτερος πληθυσµός παρατηρείται 

την περίοδο άνοιξης - καλοκαιριού κατά την οποία έχουν καταγραφεί µέχρι και 300 

ζευγάρια. Εντοπίζεται συνήθως κοντά σε καλαµώνες. 

Αναπαραγωγή: Το είδος αυτό αναπαράγεται στη λίµνη της Καστοριάς. Την περίοδο 

του ζευγαρώµατος, το ζευγάρι εκδηλώνει µια χαρακτηριστική συµπεριφορά που 

µοιάζει µε χορό. Το αρσενικό και το θηλυκό στέκονται αντικριστά και 

ανεβοκατεβάζουν ρυθµικά τα κεφάλια τους για αρκετή ώρα. Μετά το ζευγάρωµα 
κατασκευάζουν την πλωτή φωλιά τους, στην περιοχή των καλαµώνων, 

χρησιµοποιώντας ξερά χόρτα και καλάµια. Στη φωλιά αυτή το θηλυκό γεννά 3-4 

λευκά αυγά. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια και µεγάλα υδρόβια ασπόνδυλα. 

Καθεστώς προστασίας: ∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το 
είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 30. Σκουφοβουτηχτάρι ενήλικο 

µαζί µε νεαρό 

 
Φωτογραφία 31. Νεαρό Σκουφοβουτηχτάρι 

µε χαρακτηριστική ασπρόµαυρη ράβδωση 

στο κεφάλι 
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Φωτογραφία 32. Φωλιά και αυγά από Σκουφοβουτηχτάρι. Χαρακτηριστικές οι µαύρες φούντες            

στο πάνω µέρος του κεφαλιού 

 
Φωτογραφία 33. Χαρακτηριστική εικόνα µεταφοράς νεαρού στην πλάτη του ενήλικου 
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Τάξη: Pelecaniformes (Πελεκανόµορφα)  

Οικογένεια: Phalacrocoracidae (Φαλακροκόρακες) 

Είδος: Phalacrocorax carbo (Κορµοράνος) 

 
Γνωρίσµατα: Μεγάλο υδρόβιο πτηνό (91εκ.) µε µαύρο φτέρωµα. Το µέγεθος του 

σώµατος, ο λευκός χρωµατισµός στο πηγούνι και στα µάγουλα είναι στοιχεία που τον 

διαφοροποιούν από τη Λαγγόνα. Επίσης είναι χαρακτηριστικά το πράσινο χρώµα των 

οφθαλµών και οι κίτρινες και λαδί αποχρώσεις στην βάση του ράµφους, (Φωτογραφία 

37). Την περίοδο της αναπαραγωγής το κεφάλι και ο λαιµός αποκτούν ασηµόλευκο 

χρωµατισµό ενώ στους µηρούς αναπτύσσονται δύο χαρακτηριστικές άσπρες κηλίδες, 

(Φωτογραφίες 34 & 39). Όταν κολυµπά το σώµα του είναι βυθισµένο µέσα στο νερό 

και το µόνο που προεξέχει από την επιφάνεια του νερού είναι ο µακρύς λαιµός µε το 
κεφάλι. Επίσης κατά την κολύµβηση το ράµφος είναι ανασηκωµένο προς τα πάνω, 

χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει από το Λαµπροβούτι που το κρατά 

οριζόντιο. Όπως συµβαίνει µε όλα τα υδρόβια πτηνά τα δάχτυλα των ποδιών του 

ενώνονται µε νηκτικές µεµβράνες (Φωτογραφία 39). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη σε όλη την διάρκεια του έτους. Ο 

µεγαλύτερος αριθµός παρατηρείται κατά την περίοδο του χειµώνα καθώς έρχονται 

πολλά άτοµα από βορειότερες περιοχές για να διαχειµάσουν. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι Κορµοράνοι κουρνιάζουν όλοι µαζί σε επιλεγµένες θέσεις πάνω σε 

συγκεκριµένα δέντρα. Συναντώνται συχνά σε µεγάλους αριθµούς στη δυτική πλευρά 

της λίµνης µαζί µε Αργυροπελεκάνους.  

Αναπαραγωγή: Ένας µικρός αριθµός από τα άτοµα που παραµένουν στη λίµνη καθ’ 

όλη την διάρκεια του έτους φωλιάζει. Στη δυτική πλευρά της λίµνης, µέσα στο 

παραλίµνιο δάσος υπάρχει µικτή αποικία από Κορµοράνους, Λαγγόνες και Ερωδιούς. 

Οι Κορµοράνοι γεννούν την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, 3-4 αυγά. Άλλες περιοχές της 
Ελλάδας στις οποίες παρατηρήθηκε αναπαραγωγή είναι η Μικρή Πρέσπα και το 

∆έλτα του Έβρου. Ο αριθµός των αναπαραγόµενων ζευγαριών των Κορµοράνων είναι 

πολύ µικρός σε σχέση µε το συνολικό αριθµό που επισκέπτονται την Ελλάδα. Αυτό 
συµβαίνει γιατί µόνο ένας πολύ µικρός αριθµός από αυτούς παραµένει καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία µεταναστεύει το καλοκαίρι 

στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη όπου είναι οι κύριοι τόποι αναπαραγωγής τους.  

Τροφή: ∆εινοί δύτες, οι Κορµοράνοι, τρέφονται µε ψάρια που πιάνουν κατά τη 

διάρκεια των καταδύσεων τους. Συνεργάζονται για το σκοπό αυτό πολύ καλά µε τους 

Πελεκάνους, οι οποίοι µη έχοντας την ικανότητα να καταδύονται, πιάνουν τα ψάρια 

που ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού µετά την καταδίωξή τους από τους 
κορµοράνους. 
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Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της 

Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διατήρηση των άγριων πουλιών. 

 
Φωτογραφία 34. Κορµοράνος µε φτέρωµα ζευγαρώµατος 

 

 
Φωτογραφία 35. Κορµοράνοι στεγνώνουν τις φτερούγες τους στον ήλιο 
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Φωτογραφία 36. Κορµοράνος στην παγωµένη λίµνη της Καστοριάς 

 
Φωτογραφία 37. Κορµοράνος, διακρίνονται τα χαρακτηριστικά πράσινα µάτια του 
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Φωτογραφία 38. Κορµοράνος σε διάφορες στάσεις του σώµατος 

 

 
Φωτογραφία 39. Κορµοράνος, λεπτοµέρεια των ποδιών του, όπου φαίνονται οι νηκτικές µεµβράνες,  

και η χαρακτηριστική άσπρη κηλίδα στο µηρό 
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Τάξη: Pelecaniformes (Πελεκανόµορφα)  

Οικογένεια: Phalacrocoracidae (Φαλακροκόρακες) 

Είδος: Phalacrocorax  pygmaeus (Λαγγόνα) 

 
Γνωρίσµατα: Υδρόβιο πτηνό που µοιάζει στη µορφή µε τον Κορµοράνο αλλά είναι 

αρκετά µικρότερο σε µέγεθος από αυτόν (48εκ.). Όταν παρατηρείται από απόσταση 

φαίνεται σαν ένα µαυριδερό πουλί µε µεγάλη ουρά. Στην πραγµατικότητα ωστόσο το 

φτέρωµα της Λαγγόνας παρουσιάζει εποχικό διµορφισµό. Το καλοκαίρι το κεφάλι 

παίρνει σκοτεινό καστανέρυθρο χρωµατισµό και το φτέρωµα στην περιοχή του 

στήθους και της κοιλιάς γεµίζει µε λευκά στίγµατα (Φωτογραφία 42). Το χειµώνα τα 

λευκά στίγµατα απουσιάζουν και το φτέρωµα παίρνει έναν πιο οµοιόµορφο 

καστανόµαυρο χρωµατισµό. Όταν βρίσκεται έξω από το νερό εύκολα παρατηρούνται 
οι νηκτικές µεµβράνες που ενώνουν τα δάκτυλα των ποδιών (Φωτογραφία 44). 

Στέκεται συχνά σε κλαδιά δέντρων µε ανοιγµένα τα βρεγµένα της φτερά προκειµένου 

να στεγνώσουν από τον ήλιο και τον άνεµο. Η στάση αυτή καθιστά τη Λαγγόνα 

άµεσα αναγνωρίσιµη ακόµη κι από µακρινή απόσταση. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρατηρείται στη λίµνη όλο το χρόνο σε αρκετά µεγάλους 

αριθµούς. Απαντά σε όλες τις περιοχές περιµετρικά της λίµνης, κυρίως όµως στη 

νότια παραλία της πόλης.  

Αναπαραγωγή: Είναι είδος που αναπαράγεται στην περιοχή µε τάση αύξησης των 

αναπαραγόµενων ζευγαριών. Την άνοιξη του 2007 παρατηρήθηκε η δηµιουργία µιας 
καινούργιας αποικίας (20-30 ζευγαριών) Λαγγόνων στη νοτιοδυτική πλευρά της 

λίµνης δίπλα στο αστικό περιβάλλον. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια και υδρόβια ασπόνδυλα τα οποία συλλαµβάνει κατά τις 

καταδύσεις της.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Κινδυνεύοντα.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών.  

ΙΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  



 39 

 

 
Φωτογραφία 40. Λαγγόνα πριν βουτήξει στο νερό 
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Φωτογραφία 41. Λαγγόνες στην παγωµένη λίµνη της Καστοριάς 

 

  
Φωτογραφία 42. Καστανέρυθρος χρωµατισµός του κεφαλιού της Λαγγόνας  

που εµφανίζεται την περίοδο του καλοκαιριού 
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Φωτογραφία 43. Χαρακτηριστική στάση Λαγγόνας κατά το στέγνωµα του φτερώµατος 

 

 
Φωτογραφία 44. Λεπτοµέρεια ποδιών Λαγγόνας µε τις νηκτικές µεµβράνες 
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Τάξη: Pelecaniformes (Πελεκανόµορφα)  

Οικογένεια: Pelecanidae (Πελεκάνοι)  

Είδος:Pelecamus crispus (Αργυροπελεκάνος) 

 
Γνωρίσµατα: Μεγάλο υδρόβιο πτηνό (160-180εκ.) µε µεγάλο ράµφος που το πάνω 

µέρος του απολήγει σε πορτοκαλί νύχι και στο κάτω µέρος προσαρµόζεται µεγάλος 

πορτοκαλί λαρυγγοθύλακας. Το φτέρωµα του είναι αργυρόλευκο και είναι αυτό που 

έχει δώσει το πρώτο συνθετικό του ονόµατός του. Τα µετωπικά φτερά φτάνουν µέχρι 

το ύψος των οφθαλµών σε αντίθεση µε το Ροδοπελεκάνο στον οποίο σχηµατίζουν 

γωνία πάνω από τους οφθαλµούς αφήνοντας µία λευκή γυµνή περιοχή ανάµεσα 

(Φωτογραφίες 45 & 49). Άλλα στοιχεία που τον διαφοροποιούν από το Ροδοπελεκάνο 

είναι τα µολυβδότεφρα πόδια του (Φωτογραφία 51) και το ανοιχτόχρωµα µάτια του. 
Τα νεαρά άτοµα ξεχωρίζουν από τα ενήλικα από το πιο σκούρο χρώµα του 

φτερώµατος.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη σε όλη τη διάρκεια του έτους σε 

µεγάλους αριθµούς (έως 300 άτοµα) κυρίως στο βορειοδυτικό τµήµα της. Θεωρείται 

ότι η έντονη παρουσία του στη λίµνη της Καστοριάς σχετίζεται µε την αφθονία 

τροφής που βρίσκει σ’ αυτή. Τις απογευµατινές ώρες παρατηρούνται να πετούν 

πολλοί µαζί πάνω από τη βορειοδυτική πλευρά της λίµνης σε µια χαρακτηριστική 
διάταξη. Στην προσπάθεια τους για µετακίνηση προς την περιοχή των Πρεσπών και 

εκµεταλλευόµενοι τα ανοδικά θερµά ρεύµατα αέρα, σχηµατίζουν ανεβαίνοντας 

κύκλους, δηµιουργώντας ένα πολύ εντυπωσιακό θέαµα. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στη λίµνη Ορεστιάδα αλλά στη γειτονική Μικρή 

Πρέσπα που αποτελεί και το σηµαντικότερο τόπο αναπαραγωγής του είδους στην 

Ελλάδα. Φωλιάζει κατά αποικίες µέσα σε καλαµώνες ή νησίδες. Γεννά µία φορά το 

χρόνο, 2 - 3 αυγά. Άλλος τόπος αναπαραγωγής του στην Ελλάδα είναι οι 
λιµνοθάλασσες του Αµβρακικού. Στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου ο 

λαρυγγοθύλακας του Αργυροπελεκάνου παίρνει ένα βαθύ πορτοκαλλοκόκκινο 

χρώµα. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια που βρίσκει σε αφθονία στη λίµνη της Καστοριάς. 

Συνήθως παρατηρούνται πολλοί Αργυροπελεκάνοι να συνεργάζονται µε 

Κορµοράνους για την εύρεση και σύλληψη της τροφής τους (Φωτογραφία 48). 

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στα Άµεσα Κινδυνεύοντα είδη του Κόκκινου Βιβλίου για τα 

απειλούµενα σπονδυλόζωα της Ελλάδος.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών. 
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ΙΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  

 
 

Φωτογραφία 45. Αργυροπελεκάνος - ώριµο άτοµο 

 

 
Φωτογραφία 46. Περιµένοντας προσφορά ψαριών από ψαράδες 
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Φωτογραφία 47. Αργυροπελεκάνος σε πτήση όπου διακρίνονται τα λευκά – γκρίζα πρωτεύοντα φτερά 

 
Φωτογραφία 48. Αργυροπελεκάνοι (νεαρό και ώριµο άτοµο) και Κορµοράνοι,  

µια άριστη συνεργασία στην εύρεση τροφής 
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Φωτογραφία 49. Πορτοκαλί νύχι στην απόληξη του ράµφους και µετωπικά φτερά που φτάνουν  

µέχρι το ύψος των οφθαλµών. 

 

 
Φωτογραφία 50. Αργυροπελεκάνοι σε υγρολίβαδα του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος  

Πολυκάρπης στο ∆ήµο Μακεδνών 

 
Φωτογραφία 51. Νηκτικές µεµβράνες µε το 

χαρακτηριστικό τεφρό χρώµα τους 

 
Φωτογραφία 52. Αργυροπελεκάνος - Λεπτοµέρεια 

κεφαλιού  
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Τάξη: Pelecaniformes (Πελεκανόµορφα)  

Οικογένεια: Pelecanidae (Πελεκάνοι) 

Είδος: Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος) 

 
Γνωρίσµατα: Μεγάλο υδρόβιο πτηνό (140-175εκ.) µε λευκορόδινη εµφάνιση και 

µαυριδερά πρωτεύοντα φτερά που διακρίνονται µόνο όταν είναι σε πτήση 

(Φωτογραφία 55). Έχει µακρύ ράµφος που το πάνω µέρος του απολήγει σε ένα 

κόκκινο νύχι (Φωτογραφία 57) ενώ στο κάτω µέρος του υπάρχει µεγάλος κίτρινος 

λαρυγγοθύλακας. Τα µάτια του είναι σκούρα κόκκινα, ενώ τα πόδια του έχουν 

σαρκόχρωµη απόχρωση (Φωτογραφία 59). Τα µετωπικά φτερά δεν φτάνουν µέχρι 

τους οφθαλµούς αλλά λίγο ψηλότερα και έχουν γωνιώδη απόληξη. Η περιοχή 

ανάµεσα στους οφθαλµούς και τα µετωπικά φτερά είναι γυµνή µε χαρακτηριστικό 
λευκό χρωµατισµό (Φωτογραφία 56) που στην περίοδο της αναπαραγωγής γίνεται 

πορτοκαλί (Φωτογραφία 58). Τα νεαρά άτοµα ξεχωρίζουν από τα ενήλικα από το 

σκούρο τους φτέρωµα. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη κυρίως την άνοιξη σε µικρούς 

αριθµούς . Παρατηρείται συνήθως στη νοτιοδυτική πλευρά της λίµνης. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στη λίµνη Ορεστιάδα αλλά στη γειτονική Μικρή 

Πρέσπα - µοναδική περιοχή της Ελλάδας που αναπαράγεται. Φωλιάζει κατά αποικίες 

κατασκευάζοντας τη φωλιά του σε νησίδες και χρησιµοποιώντας ξερούς βλαστούς 

καλαµιών. Γεννά µία φορά το χρόνο, συνήθως 2 αυγά. Η παρουσία του στη λίµνη µας 
σχετίζεται µε την αναζήτηση τροφής. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια που βρίσκει σε αφθονία στη λίµνη της Καστοριάς.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στα Άµεσα Κινδυνεύοντα Είδη του Κόκκινου Βιβλίου για τα 

απειλούµενα σπονδυλόζωα της Ελλάδος.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών. 

ΙΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  
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Φωτογραφία 53. Ροδοπελεκάνος σε αναζήτηση τροφής 

 

 
Φωτογραφία 54. Ροδοπελεκάνος ανάµεσα σε Αργυροπελεκάνους 

 
Φωτογραφία 55. Ροδοπελεκάνος σε πτήση, διακρίνονται τα µαύρα πρωτεύοντα φτερά 
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Φωτογραφία 56. Λευκό χρώµα στο δέρµα γύρω από τους οφθαλµούς του Ροδοπελεκάνου 

 

 
Φωτογραφία 57. Το κόκκινο νύχι στο οποίο απολήγει το ράµφος του Ροδοπελεκάνου 
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Φωτογραφία 58. Ροδοπελεκάνος την περίοδο της αναπαραγωγής µε χαρακτηριστικό πορτοκαλί 

χρωµατισµό στην µετωπική περιοχή 

 
 

 
Φωτογραφία 59. Τα σαρκόχρωµα πόδια του Ροδοπελεκάνου 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος: Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς) 

 
Γνωρίσµατα: Ο µικρότερος σε µέγεθος ερωδιός (36εκ.) Παρουσιάζει φυλετικό 

διµορφισµό µε το αρσενικό να εµφανίζει µεγαλύτερη αντίθεση χρωµάτων από ότι το 

θηλυκό. Συγκεκριµένα το αρσενικό διακρίνεται από τη µαύρη ράχη, το µαύρο στέµµα, 

τα κιτρινόλευκα καλυπτήρια φτερά στις φτερούγες καθώς και τον κιτρινόλευκο 

χρωµατισµό στην περιοχή του στήθους και της κοιλιάς (Φωτογραφίες 62 & 63). Το 
θηλυκό αντιθέτως ξεχωρίζει από τις σκούρες καστανές ραβδώσεις στη ράχη και τις 

ανοιχτότερες ραβδώσεις στην περιοχή του λαιµού και του στήθους (Φωτογραφίες 60 

& 61). Και τα δύο φύλα έχουν κίτρινο ράµφος και χαρακτηριστικά πρασινωπά πόδια.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Μεταναστευτικό είδος που εµφανίζεται την άνοιξη και φεύγει 

το φθινόπωρο. Παρατηρείται στις περιοχές που υπάρχει ανάπτυξη των καλαµώνων. 

Εντοπίζεται δύσκολα γιατί βρίσκεται κρυµµένος µέσα στους καλαµώνες και πετάει 

γρήγορα όταν αισθανθεί τον κίνδυνο να πλησιάζει. Ο πληθυσµός του στην περιοχή 

µας είναι µικρός αλλά σταθερός κάθε χρόνο. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του µέσα στους 
καλαµώνες ή σε πυκνούς θάµνους χρησιµοποιώντας ως υλικά κοµµάτια βλαστών. 

Γεννά µία φορά το έτος, την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, 2-7 αυγά.  

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια, βατράχια και µεγάλα έντοµα που συλλαµβάνει συνήθως 

κατά τις νυχτερινές του εξορµήσεις κοντά στις όχθες της λίµνης.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών. 

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 
τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  
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Φωτογραφία 60. Θηλυκός Μικροτσικνιάς 

 

 
Φωτογραφία 61. Θηλυκός Μικροτσικνιάς σε αναζήτηση τροφής 

 

 
Φωτογραφία 62. Αρσενικός Μικροτσικνιάς 

 
Φωτογραφία 63. Αρσενικός Μικροτσικνιάς µε 

ανοιχτά φτερά  
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος:Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)  

 
Γνωρίσµατα: Μεσαίου µεγέθους ερωδιός (61εκ.) µε κοντόχοντρο σχήµα και 

ασπρόµαυρο φτέρωµα. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το µαύρο στέµµα και το άσπρο 
µακρύ λοφίο που κρέµεται πάνω στη µαύρη ράχη του(Φωτογραφία 65). Το στήθος 

και η κοιλιά είναι λευκά ενώ οι φτερούγες του είναι γκριζόλευκες (Φωτογραφία 64). 

Στην αναγνώριση του επίσης βοηθούν τα κόκκινα µάτια του και το χοντρό µαύρο 

ράµφος του (Φωτογραφία 66). Σε νεαρή ηλικία είναι πολύ διαφορετικός µε σκούρο 

καστανό χρωµατισµό και λευκοκίτρινες κηλίδες στα φτερά διατεταγµένες σε 
οριζόντιες σειρές (Φωτογραφία 67). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη την άνοιξη και παραµένει µέχρι και το 

φθινόπωρο – εποχή που µεταναστεύει. Την ηµέρα συνήθως είναι κρυµµένος µέσα στις 

φυλλωσιές των δέντρων ενώ κάνει αισθητή την παρουσία του το σούρουπο όταν 

εµφανίζεται για την εύρεση της τροφής του.  

Αναπαραγωγή: Είναι είδος που αναπαράγεται στην περιοχή και προτιµά να κάνει τη 

φωλιά του πάνω σε δέντρα δηµιουργώντας αποικίες µαζί µε άλλα είδη ερωδιών. 

Γεννά µία φορά το χρόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου, 3-5 αυγά. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια, βατράχια και µεγάλα υδρόβια έντοµα. Συνήθως στέκεται 

ακίνητος κοντά στην όχθη, σε κάποιο έπαρµα πάνω από το νερό, µέχρι να εντοπίσει 
το θήραµα του οπότε µε µια αστραπιαία κίνηση το αρπάζει.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον Κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Ανεπαρκώς Γνωστά.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών.  

ΙΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων. 
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Φωτογραφία 64. Ενήλικας Νυχτοκόρακας 

 

Φωτογραφία 65. Χαρακτηριστικό είναι το µακρύ 

λευκό λοφίο του Νυχτοκόρακα 

 

  
Φωτογραφία 66. Το κόκκινο χρώµα στα µάτια του Νυχτοκόρακα 

 

  

Φωτογραφία 67. Νεαρός Νυχτοκόρακας σε δύο χαρακτηριστικές στάσεις 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος: Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς) 

 

Γνωρίσµατα: Μικρός σε µέγεθος ερωδιός (46εκ.), µεγαλύτερος όµως από τον 

Μικροτσικνιά. ∆ίνει την αίσθηση ενός κοντόχοντρου ερωδιού αφού τον περισσότερο 
χρόνο στέκεται ακίνητος µε µαζεµένο το σχετικά χοντρό λαιµό του. Το φτέρωµα του 

είναι καστανοκίτρινο µε λευκές όµως φτερούγες, ουρά και ουροπύγιο που γίνονται 

ορατά µόνο κατά την πτήση του. Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι το καστανό 

λοφίο (Φωτογραφία 68), τα πρασινωπά πόδια (Φωτογραφία 69), το γκρίζο ράµφος µε 

την σκουρόχρωµη απόληξη και τα κίτρινά µάτια (Φωτογραφία 70). Το χειµώνα ο 
λαιµός του Κρυπτοστικνιά παρουσιάζει σκοτεινές καστανές ραβδώσεις οι οποίες 

εξαφανίζονται σταδιακά την περίοδο του καλοκαιριού.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι µεταναστευτικό είδος που εµφανίζεται στην περιοχή την 

άνοιξη και παραµένει µέχρι και το φθινόπωρο. Παρατηρείται συνήθως στα 

υγρολίβαδα της ανατολικής πλευράς της λίµνης παίρνοντας συχνά µια συγκεκριµένη, 

χαρακτηριστική στάση - στέκεται ακίνητος για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Αναπαραγωγή: Η παρουσία του κατά την αναπαραγωγική περίοδο και η παρατήρηση 

νεαρών ατόµων καθιστούν πιθανή την αναπαραγωγή του στην περιοχή. Πιστεύεται 
ότι φωλιάζει στους καλαµώνες της ανατολικής πλευράς της λίµνης. Σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία γεννά µία φορά το χρόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, 4-6 αυγά. 

Φτιάχνει τη φωλιά του χαµηλά µέσα στους καλαµώνες χρησιµοποιώντας χόρτα και 

βλαστούς.  

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια, βατράχια και µεγάλα υδρόβια έντοµα. Μπορεί να 

παραµείνει ακίνητος για αρκετό χρόνο στα ρηχά νερά µέχρι να εντοπίσει το θήραµα 

του. Μετά τον εντοπισµό του θηράµατος, τεντώνει το µακρύ λαιµό του για να το 
προσεγγίσει και µε µια γρήγορη κίνηση το αρπάζει χωρίς να αφήνει στο θήραµά του 

πολλά περιθώρια διαφυγής.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών. 

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  
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Φωτογραφία 68. Ο χοντρός λαιµός και το λοφίο αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του Κρυπτοτσικνιά 

 

 
Φωτογραφία 69. Χαρακτηριστικό είναι το κίτρινο χρώµα των ποδιών του Κρυπτοτσικνιά 

 

 
Φωτογραφία 70. Ο Κρυπτοτσικνιάς έχει κίτρινα µάτια και γκρίζο ράµφος µε µαύρη απόληξη 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος: Botaurus stellaris (Ήταυρος) 

 
Γνωρίσµατα: Μεγάλος σε µέγεθος ερωδιός (69-81εκ.) µε κοντά σχετικά πόδια. Το 

φτέρωµα του είναι καστανό µε µαύρες ρίγες στη ράχη και τις φτερούγες (Φωτογραφία 

71). Το στέµµα του είναι µαύρο και ο λαιµός του είναι κατά µήκος ραβδωτός 

(Φωτογραφία 72). Πολύ χαρακτηριστική είναι η στάση που παίρνει όταν 

αντιλαµβάνεται ότι κινδυνεύει. Παραµένει ακίνητος µε ανασηκωµένο το ράµφος του 
δίνοντας την εντύπωση µικρού πασσάλου (Φωτογραφία 73). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Απαντάται στη λίµνη της Καστοριάς σε µικρούς αριθµούς την 
άνοιξη και ιδιαίτερα σε περιοχές µε µεγάλη ανάπτυξη καλαµώνα. Στην περιοχή 

παραµένει πολύ λίγες µέρες αφού την αξιοποιεί ως σταθµό στη µεταναστευτική του 

διαδροµή προς τους τόπους αναπαραγωγής του στη Βόρεια Ευρώπη. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή.  

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια και βατράχια. 

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Απροσδιόριστα.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών.  

ΙΙΙ.. Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της Σύµβασης της Βέρνης για 

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 71. Ήταυρος, διακρίνονται οι µαύρες ρίγες στη ράχη και στις φτερούγες 



 57 

 
Φωτογραφία 72. Πολύ χαρακτηριστικές οι επιµήκεις ραβδώσεις στο λαιµό του Ήταυρου 

 

 
Φωτογραφία 73. Χαρακτηριστική στάση του Ήταυρου µε ανασηκωµένο ράµφος µέσα σε καλαµώνα 
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