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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος: Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι ο µεγαλύτερος σε µέγεθος ερωδιός (91εκ.). Αναγνωρίζεται 

εύκολα από το σταχτί πάνω µέρος του φτερώµατος, το µεγάλο του ανάστηµα, τα 

µακριά του πόδια, και το µακρύ λευκό λαιµό µε τις µαύρες επιµήκεις λωρίδες στο 

µπροστινό µέρος (Φωτογραφία 74). Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι δύο µαύρες 

κηλίδες στους ωµούς του, και οι δύο µαύρες λωρίδες στο κεφάλι που ξεκινούν από 

τους οφθαλµούς και καταλήγουν στο πίσω µέρος του κεφαλιού. Ένα άλλο στοιχείο 

που βοηθά στην αναγνώριση είναι το λεπτό µαύρο λοφίο (Φωτογραφία 77). Πολύ 

χαρακτηριστικός είναι και ο τρόπος που στέκεται όταν ξεκουράζεται. Στην περίπτωση 
αυτή µαζεύει το µακρύ λαιµό του και βάζει το κεφάλι ανάµεσα στους ώµους του 

(Φωτογραφία 74, δεξιά). σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει κατά την ώρα του κυνηγιού 

που απλώνει το λαιµό του και περιµένει την κατάλληλη στιγµή για να επιτεθεί στο 

θήραµά του.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρατηρείται στη λίµνη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, 

κυρίως όµως την άνοιξη και το καλοκαίρι που ο πληθυσµός του είναι µεγαλύτερος. 

Έχει εντοπισθεί σε όλη την περίµετρο της λίµνης όπου ψάχνει για την τροφή του, 
καθώς επίσης στα ρέµατα που χύνονται σ’ αυτήν και στις όχθες του ποταµού 

Αλιάκµονα. 

Αναπαραγωγή: Είναι είδος που αναπαράγεται στη λίµνη µας. Κατασκευάζει τη 

φωλιά του πάνω στα δέντρα δηµιουργώντας αποικίες. Μία τέτοια αποικία έχει 

εντοπιστεί στη βορειοδυτική πλευρά της λίµνης κοντά στις εργατικές κατοικίες.  

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε ψάρια και βατράχια που βρίσκει κοντά στις όχθες της 

λίµνης. Είναι χαρακτηριστική η υποµονή που δείχνει περιµένοντας για αρκετή ώρα 

ακίνητος στην όχθη µέχρι να εντοπίσει κάποια κίνηση από το θήραµά του. Με µία 

αστραπιαία κίνηση του λαιµού του, σχεδόν αλάθητη, πιάνει µε το ράµφος την τροφή 
του. 

Καθεστώς προστασίας: ∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το 

είδος αυτό. 
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Φωτογραφία 74. Σταχτοτσικνιάς, αριστερά διακρίνεται ο µακρύς λαιµός µε τις µαύρες επιµήκεις λωρίδες 

στο µπροστινό µέρος, δεξιά κάτω, η χαρακτηριστική στάση του µε µαζεµένο το λαιµό 
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Φωτογραφία 75. Σταχτοτσικνιάς σε πτήση κραυγάζοντας 

 
Φωτογραφία 76. Σταχτοτσικνιάς σε αναζήτηση τροφής 

 
Φωτογραφία 77. Το λεπτό µαύρο λοφίο, χαρακτηριστικό του Σταχτοτσικνιά 
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Φωτογραφία 78. Σταχτοτσικνιάς προσπαθώντας να ισορροπήσει  

στην παγωµένη λίµνη της Καστοριάς 

 

 
Φωτογραφία 79. Λεπτοµέρεια των ποδιών του Σταχτοτσικνιά 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος: Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι ένας από τους µεγαλύτερους (79εκ.) και οµορφότερους ερωδιούς. 

Έχει σκούρο σταχτί φτέρωµα µε καστανοπορφυρές περιοχές στους ώµους. 

Καστανοπορφυρός είναι και ο λαιµός µε µαύρες επιµήκεις ραβδώσεις (Φωτογραφία 

80). Στην αναγνώριση του επίσης βοηθά το µαύρο στέµµα και το µαύρο λεπτό λοφίο 

(Φωτογραφία 81). Όταν παρατηρείται από µακριά µπορεί να µοιάζει µε το 

Σταχτοτσικνιά. Ωστόσο οι σκουρότερες αποχρώσεις του πάνω µέρους του 

φτερώµατος και το πορφυροκαστανό χρώµα του λαιµού τον διαφοροποιούν από το 

Σταχτοτσικνιά. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη την άνοιξη και το καλοκαίρι σε 

µικρούς αριθµούς. Έχει παρατηρηθεί στα υγρολίβαδα που βρίσκονται στην ανατολική 
πλευρά της λίµνης. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στη λίµνη της Καστοριάς. Στην Ελλάδα τόποι 

αναπαραγωγής είναι κυρίως η Μικρή Πρέσπα και το ∆έλτα του Έβρου. Για την 

κατασκευή της φωλιάς του επιλέγει συνήθως πυκνούς καλαµώνες. 

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε ψάρια και βατράχια που βρίσκει στις όχθες της λίµνης. 
Όπως και οι άλλοι ερωδιοί παραµένει για αρκετή ώρα ακίνητος µέχρι να εντοπίσει 

κάποια κίνηση από το θήραµά του. Είναι χαρακτηριστικό το τέντωµα του λαιµού του 

για να παρατηρεί καλύτερα το θήραµα λίγο πριν αποφασίσει να επιτεθεί. Η κίνηση για 

τη σύλληψη του θηράµατος µε το ράµφος του είναι τόσο γρήγορη που το θήραµα έχει 
ελάχιστες πιθανότητες να ξεφύγει. 

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον Κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Τρωτά.  

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 80. Πορφυροτσικνιάς, διακρίνεται ο µακρύς πορφυροκαστανός  

λαιµός του µε τις µαύρες επιµήκεις λωρίδες 

 

 
Φωτογραφία 81. Πορφυροτσικνιάς στο βασικό του βιότοπο (καλαµώνες),  

διακρίνεται το λεπτό µαύρο λοφίο 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος: Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)  

 
Γνωρίσµατα: Μεσαίου µεγέθους ερωδιός (56εκ.) µε κατάλευκο φτέρωµα, µακρύ 

µαύρο ράµφος και µαύρα πόδια µε κίτρινα δάχτυλα (Φωτογραφίες 82 & 85). Άλλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι το µακρύ λευκό λοφίο του (Φωτογραφία 86) και τα 

λευκά µάτια (Φωτογραφία 83). Συναντάται σε οµάδες ψάχνοντας τροφή στα 

υγρολίβαδα. Σε οµάδες επίσης απαντάται σε κλαδιά δέντρων δίπλα στη λίµνη. Σπάνια 

απαντώνται µεµονωµένα άτοµα. Λευκό φτέρωµα έχει επίσης ο Αργυροτσικνιάς. 

Ωστόσο το µικρότερο µέγεθος σώµατος του Λευκοτσικνιά και το χρώµα του ράµφους 

του (µαύρο) το διαφοροποιούν από τον Αργυροτσικνιά (µεγαλύτερο µέγεθος - κίτρινο 
ράµφος). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή την άνοιξη, παραµένει το 
καλοκαίρι και µεταναστεύει το φθινόπωρο. Απαντάται σε όλη την περίµετρο της 

λίµνης είτε ψάχνοντας για τροφή στα υγρολίβαδα και στις όχθες, είτε να στέκεται 

πάνω σε δέντρα. 

Αναπαραγωγή: Μικρός αριθµός ζευγαριών αναπαράγεται στην περιοχή. 

Κατασκευάζει τη φωλιά του πάνω σε δέντρα του παραλίµνιου δάσους δηµιουργώντας 

µικτή αποικία µαζί µε άλλους Ερωδιούς, Λαγγόνες και Κορµοράνους. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια, βατράχια, και υδρόβια ασπόνδυλα όπως σαλιγκάρια 

έντοµα κ.ά. τα οποία βρίσκει στα υγρολίβαδα και µέσα στα ρηχά νερά. Τα µακριά του 

πόδια βοηθούν να κινείται εύκολα σε αβαθή νερά ενώ ο µακρύς λαιµός και το µακρύ 
του ράµφος διευκολύνουν τη σύλληψη της τροφής.  

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 82. Λευκοτσικνιάς, κατάλευκος µε µοναδικές µαύρες πινελιές στο ράµφος και στα πόδια 

 

 
Φωτογραφία 83. Λευκοτσικνιάς, διακρίνονται τα λευκά µάτια του 
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Φωτογραφία 84. Τα ψάρια αποτελούν µέρος 

της τροφής του Λευκοτσικνιά 

 
Φωτογραφία 85. Πολλές φορές απαντάται ο  

Λευκοτσικνιάς σε κλαδιά δέντρων. ∆ιακρίνονται τα 

µαύρα πόδια µε τα κίτρινα δάχτυλα. 
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Φωτογραφία 86. Περιµένοντας στην όχθη της λίµνης το θήραµα του.  

∆ιακρίνεται το µαύρο µακρύ ράµφος και το λευκό λοφίο 

 

 
Φωτογραφία 87. Λευκοτσικνιάς έτοιµος να επιτεθεί στο θήραµα του 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) 

Είδος: Egretta alba (Αργυροτσικνιάς) 

 
Γνωρίσµατα: Πολύ µεγάλος σε µέγεθος ερωδιός (89εκ.). Έχει το ίδιο περίπου 

µέγεθος µε το Σταχτοτσικνιά από τον οποίο όµως ξεχωρίζει εύκολα από τα κατάλευκα 

φτερά του. Χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι επίσης ο πολύ µακρύς λαιµός και το 

κίτρινο χρώµα στο ράµφος του (Φωτογραφία 89). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη µας σποραδικά την καλοκαιρινή 

περίοδο σε πολύ µικρούς αριθµούς. Παρατηρείται κυρίως στα υγρολίβαδα όπου 

αναζητά την τροφή του. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή µας αλλά σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας όπως στις λίµνες Μικρή Πρέσπα και Κερκίνη. Φωλιάζει σε αποικίες µέσα σε 

πυκνούς καλαµώνες. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια και βατράχια που βρίσκει άφθονα στα υγρολίβαδα και 

στη λίµνη. 

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.  

 
Φωτογραφία 88. Αργυροτσικνιάς σε πτήση 
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Φωτογραφία 89. Αργυροτσικνιάς, χαρακτηριστικό το κίτρινο µακρύ ράµφος 

 

 
Φωτογραφία 90. Αργυροτσικνιάς, το µεγάλο του µέγεθος βοηθάει να τον  

διακρίνουµε από τον αρκετά µικρότερο Λευκοτσικνιά 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Ciconiidae (Πελαργοί) 

Είδος: Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός, Πελαργός) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι ένα από τα πιο µεγαλόσωµα πουλιά της Ελλάδας (95-110εκ.). 

Αναγνωρίζεται πολύ εύκολα από το µεγάλο του ανάστηµα, το λευκό του σώµα και τα 

µαύρα ερετικά φτερά. Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα µακριά κόκκινα πόδια και το 

µακρύ, ίσιο, κόκκινο ράµφος. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το µεγάλο άνοιγµα 

φτερούγων (1,8-2,2 µ.). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό είδος. Έρχεται στην περιοχή το Μάρτιο για 

να αναπαραχθεί και παραµένει µέχρι και τον Αύγουστο. Αρχές φθινοπώρου 
µεταναστεύει στην Αφρική για να διαχειµάσει. Παρατηρείται πολύ συχνά στα 

υγρολίβαδα της λίµνης, στις όχθες των ρεµάτων, στα οργωµένα χωράφια αλλά και 

στους οικισµούς όπου συνήθως βρίσκει χώρους για την κατασκευή της φωλιάς του.   

Αναπαραγωγή: Ανήκει στα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη 

µεγάλου µεγέθους φωλιά του πάνω σε δέντρα και κολώνες της ∆ΕΗ. Για την 

ασφάλεια των πουλιών και την αποφυγή ατυχηµάτων η ίδια υπηρεσία κατασκευάζει 

ειδικές βάσεις στις κολώνες πάνω στις οποίες οι πελαργοί φτιάχνουν τις φωλιές τους. 
Τα υλικά που χρησιµοποιεί είναι κλαδιά, χόρτα, λάσπη και µερικές φορές κουρέλια 

(Φωτογραφία 91). Γεννά µία φορά το χρόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, 2-4 αυγά. 

Από τη στιγµή που θα εκκολαφθούν τα αυγά απαιτείται ένα χρονικό διάστηµα 2-2,5 

µηνών µέχρι οι νεοσσοί να είναι ικανοί να πετάξουν. Στο διάστηµα αυτό οι γονείς 

φροντίζουν µε ιδιαίτερη στοργή τους νεοσσούς ανοίγοντας πολλές φορές τα φτερά 

τους για να τους προστατεύσουν από τη βροχή και το δυνατό ήλιο. 

Τροφή: Τρέφεται µε φίδια και βατράχους που βρίσκει στους υγρότοπους αλλά και µε 

αρουραίους, σαύρες και σκουλήκια που βρίσκει σε οργωµένα κυρίως χωράφια.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα 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 91. Ζευγάρι Λευκοπελαργών πάνω στη φωλιά τους 

 

 
Φωτογραφία 92. Ζευγάρι Λευκοπελαργών µε νεοσσό 

 

 
Φωτογραφία 93. Λευκοπελαργός, ψάχνοντας την τροφή του 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Threskiornithidae (Χουλιαροµύτες και Χαλκόκοτες) 

Είδος: Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα) 

 
Γνωρίσµατα: Μεγάλο καστανόµαυρο πουλί (55-65εκ.) µε χαρακτηριστικό µακρύ και 

κυρτό προς τα κάτω ράµφος, µακρύ λαιµό και µακριά πόδια. Η ράχη, ο λαιµός και το 
κάτω µέρος του φτερώµατος έχουν καστανοκόκκινο χρώµα ενώ οι φτερούγες είναι 

µαύρες µε πράσινες µεταλλικές ανταύγειες (Φωτογραφία 95). 

Βιότοπος–εµφάνιση: Είναι διαβατικό είδος για την περιοχή. Εµφανίζεται αρχές της 

άνοιξης, σε κοπάδια των 15-20 ατόµων, στα υγρολίβαδα, ανατολικά της λίµνης της 

Καστοριάς. Παραµένει λίγες µόνο µέρες αξιοποιώντας τα υγρολίβαδα ως τόπο 

ξεκούρασης και τροφοληψίας.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται σε ελάχιστους υγρότοπους της Β. Ελλάδας όχι όµως 

στη Λίµνη της Καστοριάς. Κύριοι τόποι αναπαραγωγής είναι οι υγρότοποι γύρω από 
τη Μαύρη Θάλασσα. Φωλιάζει σε αποικίες πάνω σε δέντρα µαζί µε ερωδιούς ή µέσα 

σε καλαµώνες ρηχών υγροτόπων. 

Τροφή: Τρέφεται µε µακροασπόνδυλα και µικρά ψάρια που βρίσκει ψάχνοντας µε το 

µακρύ ράµφος στα ρηχά νερά των υγροτόπων.  

Καθεστώς προστασίας: 

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

απειλούµενα σπονδυλόζωα της Ελλάδος.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα 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 94. Χαλκόκοτες στα υγρολίβαδα της λίµνης 
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Φωτογραφία 95. Μακρύ και κυρτό προς τα κάτω ράµφος, φτερούγες µαύρες µε πράσινες ανταύγειες και 

καστανοκόκκινος λαιµός τα βασικά χαρακτηριστικά της Χαλκόκοτας  

 

 
Φωτογραφία 96. Χαλκόκοτες σε πτήση 
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Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) 

Οικογένεια: Threskiornithidae (Χουλιαροµύτες και Χαλκόκοτες) 

Είδος: Plαtalea leucorodia (Χουλιαροµύτα)  

 
Γνωρίσµατα: Μεγαλόσωµο (80-93εκ.) λευκό πουλί µε πολύ χαρακτηριστικό ράµφος. 

Έχει πολύ µακρύ και πλατύ µαύρο ράµφος που στην άκρη του πλαταίνει ακόµα 

περισσότερο παίρνοντας µάλιστα ένα ωχροκίτρινο χρωµατισµό (Φωτογραφία 97). 

Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι τα µακριά µαύρα πόδια και το κοντό, δασύ 

λοφίο στο κεφάλι.  

Βιότοπος–εµφάνιση: Είναι διαβατικό είδος στην περιοχή. Εµφανίζονται λίγα µόνο 

άτοµα, αρχές της άνοιξης, για λίγες µέρες και στη συνέχεια φεύγουν για τους τόπους 
αναπαραγωγής τους. Παρατηρούνται στα υγρολίβαδα, στην ανατολική πλευρά της 

λίµνης, τα οποία αξιοποιούν ως τόπο ξεκούρασης και τροφοληψίας. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. Ως τόποι αναπαραγωγής 

αναφέρονται υγρότοποι της νοτιανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα αναπαράγονται 

λίγα µόνο ζευγάρια σε υγρότοπους που βρίσκονται στο βόρειο τµήµα της όχι όµως 

στη λίµνη της Καστοριάς.  

Τροφή: Τρέφεται µε µακροασπόνδυλα και µικρά ψάρια συλλαµβάνοντάς τα µε το 

ράµφος της καθώς «χτενίζει» τα ρηχά νερά των υγροτόπων.  

Καθεστώς προστασίας:  

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Άµεσα Κινδυνεύοντα.  

ΙΙ. Συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα 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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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος:Cygnus olor (Βουβόκυκνος, Κύκνος) 

 
Γνωρίσµατα: Μεγάλο υδρόβιο πτηνό (152εκ.). Το φτέρωµα του είναι κατάλευκο και 

ο λαιµός του µακρύς και λεπτός. Χαρακτηριστικό είναι το πορτοκαλόχρωµο πλατύ 

ράµφος µε τη µαύρη βάση και το µαύρο ύβωµα στο µέτωπο. Τα νεαρά άτοµα έχουν 

καστανόγκριζο φτέρωµα και γκρι ράµφος (Φωτογραφίες 98 & 100). Η εµφάνιση αυτή 

των νεαρών προσέδωσε, σύµφωνα µε τη γνωστή ιστορία, τον τίτλο «ασχηµόπαπο» 

στο µικρό κύκνο που µεταµορφώθηκε σε λευκό και φανταχτερό πουλί.  

Βιότοπος – εµφάνιση:. Η παρουσία του στη λίµνη της Καστοριάς είναι πολύ 
χαρακτηριστική σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η προσέγγιση και η παρατήρησή τους 

είναι εύκολη (στις παραλίες περιµετρικά της πόλης), γιατί είναι εξοικειωµένοι µε την 

ανθρώπινη παρουσία. Πολλές φορές δέχονται τροφή από τον άνθρωπο και 
πλησιάζουν µόνοι τους διεκδικώντας την. Ο πληθυσµός που υπάρχει στη λίµνη της 

Καστοριάς θεωρείται ως ηµιάγριος.  

Αναπαραγωγή: Είναι είδος που αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά 

του στους καλαµώνες, γεννά 5-7 αυγά. Σύµφωνα µε τις εµπειρίες παρατηρητών 

εκκολάπτονται συνήθως 3-4 κυκνάκια. 

Τροφή: Τρέφεται µε υδρόβια βλάστηση που βρίσκει σε αφθονία µέσα στο νερό. 

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

 
Φωτογραφία 98. Ζευγάρι κύκνων µε νεοσσούς 
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Φωτογραφία 99. Κύκνοι σε πτήση (στην ένθετη φωτογραφία), διακρίνονται οι νηκτικές 

µεµβράνες του ποδιού 

 

 
Φωτογραφία 100. Νεαροί Κύκνοι λίγες µέρες µετά την επώαση 
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Φωτογραφία 101. Ζευγάρι Κύκνων σε πτήση 

 

 
Φωτογραφία 102. Χαρακτηριστική στάση Κύκνου την περίοδο του ζευγαρώµατος 

 

 
Φωτογραφία 103. Μαθήµατα αναζήτησης τροφής  
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Φωτογραφία 104. Ζευγάρι Κύκνων κατά την κατασκευή της φωλιάς 

 

 
Φωτογραφία 105. «Ασχηµόπαπο»  

 

 
Φωτογραφία 106. Κύκνοι λίγο µετά την απογείωση 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Tadorna tadorna (Βαρβάρα) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι η µεγαλύτερη (61εκ.), µετά το Χηνοπρίστη, πάπια που 

εµφανίζεται στη λίµνη της Καστοριάς. Τα κυρίαρχα χρώµατα (άσπρο και µαύρο) του 

φτερώµατος της την καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιµη σε σχέση µε άλλα είδη πάπιας. 

Ωστόσο εκτός από το λευκό φτέρωµα στο σώµα, το µαύρο κεφάλι και το µαύρο πάνω 

µέρος του λαιµού είναι πολύ χαρακτηριστικός ο καστανός δακτύλιος στο στήθος. 

Επίσης χαρακτηριστικά είναι το κόκκινο ράµφος και τα µαύρα πρωτεύοντα φτερά. Το 

αρσενικό ξεχωρίζει από το θηλυκό από το κόκκινο ύβωµα που υπάρχει στο µέτωπο, 

στη βάση του ράµφους του (Φωτογραφία 108).  

Βιότοπος – εµφάνιση: Έχει παρατηρηθεί σε µικρούς αριθµούς την άνοιξη στην 

ανατολική πλευρά της λίµνης.  

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. Στη χώρα µας αναπαράγεται µικρός 

αριθµός ζευγαριών σε λιµνοθάλασσες και αλυκές, όπως στις αλυκές Καλλονής της 

Λέσβου. Κύριος τόπος αναπαραγωγής τους είναι οι ακτές της Β. Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται µε άλγη, σαλιγκάρια και µικρά καρκινοειδή που πιάνει µε το 

ράµφος της µέσα από τη λάσπη και τα ρηχά νερά.  

Καθεστώς προστασίας:  

Ι Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Τρωτά.  

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

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  

 

 
Φωτογραφία 107. Βαρβάρες στην όχθη της λίµνης Καστοριάς  
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Φωτογραφία 108. Αρσενική Βαρβάρα µε χαρακτηριστικό το κόκκινο ύβωµα στο µέτωπο 

 

 
Φωτογραφία 109. Θηλυκιά Βαρβάρα δίπλα σε Σαρσέλα  

 

 
Φωτογραφία 110. Θηλυκό άτοµο Βαρβάρας σε πτήση 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη Πάπια) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι µια από τις µεγαλύτερες πάπιες (58εκ.) Παρουσιάζει φυλετικό 

διµορφισµό (Φωτογραφία 111). Το αρσενικό παρουσιάζει πολύ πιο πλούσιο 

χρωµατικά φτέρωµα από το θηλυκό. Συγκεκριµένα διακρίνεται για τον πράσινο 

µεταλλικό χρωµατισµό στο κεφάλι, που προσέδωσε και το όνοµα «πρασινοκέφαλη» 

στο είδος αυτό (Φωτογραφία 112). Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αρσενικού 

είναι ο λευκός δακτύλιος στο λαιµό, το σκούρο καστανό στήθος και τα µαύρα γυριστά 

φτερά στην ουρά. Το θηλυκό έχει ανοιχτές καστανές αποχρώσεις στο φτέρωµά του µε 

διάσπαρτες σκούρες καστανές κηλίδες (Φωτογραφία 113). Και τα δύο φύλα έχουν 
γαλάζιο καθρέπτη στις φτερούγες. Και τα δύο φύλα απογειώνονται αµέσως, χωρίς να 

χρειαστεί να τρέξουν πάνω στο νερό, όταν πρόκειται να πετάξουν.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Το είδος αυτό µαζί µε το Γκισάρι είναι από τα πιο κοινά στη 

λίµνη της Καστοριάς. Παρατηρείται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε διάφορες 

περιοχές της λίµνης. Είναι είδος που έχει εξοικειωθεί αρκετά µε την ανθρώπινη 

παρουσία. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την παρατήρησή του από κοντινή σχετικά 

απόσταση κυρίως στη νότια παραλία της πόλης της Καστοριάς όπου εµφανίζονται 
περισσότερα άτοµα.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Προτιµά να κάνει τη φωλιά του στο 
έδαφος µέσα στις καλαµιές. Γεννά συνήθως 9-12 αυγά. Οι νεοσσοί µόλις βγουν από 

τα αυγά είναι έτοιµοι να κολυµπήσουν και να ακολουθήσουν το θηλυκό.  

Τροφή: Τρέφεται µε υδρόβια φυτά, ψάρια και ασπόνδυλα που βρίσκει στη λίµνη 

βουτώντας το κεφάλι µέσα στο νερό χωρίς όµως να καταδύεται. 

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

 
Φωτογραφία 111. Ζευγάρι από Πρασινοκέφαλες Πάπιες  



 83 

 
Φωτογραφία 112. Αρσενικό άτοµο Πρασινοκέφαλης Πάπιας µε χαρακτηριστικό πράσινο κεφάλι 

 

 
Φωτογραφία 113. Θηλυκό άτοµο Πρασινοκέφαλης Πάπιας 

 

 
Φωτογραφία 114. Νεοσσοί Πρασινοκέφαλης πάπιας 



 84

Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Anas penelope (Σφυριχτάρι) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι µετρίου µεγέθους πάπια (46εκ.) µε φύλα πολύ διαφορετικά 

µεταξύ τους (φυλετικός διµορφισµός). Το αρσενικό Σφυριχτάρι είναι εύκολα 

αναγνωρίσιµο από το καστανοκόκκινο κεφάλι και το πολύ χαρακτηριστικό κίτρινο 

στέµµα. Άλλα γνωρίσµατα που βοηθούν στην αναγνώριση του είναι το σταχτί 

φτέρωµα στο σώµα, το ρόδινο στήθος, η λευκή κοιλιά και η λευκή οριζόντια λωρίδα 

στις φτερούγες (Φωτογραφία 116). Το θηλυκό είναι καστανό και µοιάζει µε µια 

πρώτη µατιά µε τα θηλυκά άτοµα άλλων ειδών πάπιας. Με προσεκτικότερη όµως 

παρατήρηση, διακρίνεται το κοντό, σταχτί ράµφος µε τη µαύρη απόληξη καθώς και ο 
κοντός λαιµός, στοιχεία που το ξεχωρίζουν από άλλα είδη πάπιας του ίδιου φύλου. Τα 

χαρακτηριστικά σφυρίγµατα του αρσενικού βεβαιώνουν την παρουσία του είδους 

ακόµα και όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή µ’ αυτό.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή το χειµώνα και παραµένει µέχρι και 

την άνοιξη σε πληθυσµούς που κυµαίνονται πολύ από χρονιά σε χρονιά. 

Παρατηρείται κυρίως στα υγρολίβαδα της ανατολικής πλευράς της λίµνης. Όταν 

ωστόσο ενοχλείται, καταφεύγει και παραµένει στα βαθύτερα και πιο απόµακρα 
σηµεία της λίµνης.  

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. Τόποι αναπαραγωγής είναι οι 
λίµνες και τα έλη της Β. Ευρώπης.  

Τροφή: Αρέσκεται να βόσκει στο χαµηλό γρασίδι που υπάρχει στα υγρολίβαδα. 
Επίσης τρέφεται µε σπόρους, βλαστούς και ρίζες που βρίσκει στα ρηχά νερά. 

Καθεστώς προστασίας: ∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το 

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 115. Αρσενικό Σφυριχτάρι δίπλα στο µικρότερο σε µέγεθος θηλυκό Κιρκίρι 
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Φωτογραφία 116. Αρσενικό Σφυριχτάρι 

 
Φωτογραφία 117. Τρία αρσενικά Σφυριχτάρια στο δεξιό µέρος και τρία θηλυκά  

στο αριστερό µέρος της φωτογραφίας 

 
Φωτογραφία 118. Σφυριχτάρια σε υγρολίβαδο 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Anas querquedula (Σαρσέλα) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι µία από τις µικρότερες πάπιες (38εκ.) που εµφανίζονται στη 

λίµνη. Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό - το αρσενικό χαρακτηρίζεται από 

πλουσιότερο χρωµατικά φτέρωµα. Πιο συγκεκριµένα, το αρσενικό διακρίνεται από το 

καστανό κεφάλι µε τις δύο χαρακτηριστικές άσπρες λωρίδες που ξεκινούν από το 

µέτωπο, περνούν πάνω από τα µάτια και καταλήγουν στον αυχένα (Φωτογραφία 119). 

Το στήθος είναι καστανό, η κοιλιά και τα πλευρά έχουν κυανότεφρο χρώµα. Πολύ 

χαρακτηριστικά είναι και τα µακριά ασπρόµαυρα φτερά που βγαίνουν από τους 

ώµους και πέφτουν προς τα πλευρά (Φωτογραφία 120). Το θηλυκό είναι καστανό µε 
διάσπαρτα ανοιχτόχρωµα στίγµατα (Φωτογραφία 121). Μοιάζει αρκετά µε το θηλυκό 

Κιρκίρι, αν και το υπόλευκο φρύδι και η απουσία του πράσινου καθρέπτη στις 

φτερούγες της θηλυκής Σαρσέλας τη διαφοροποιούν απ’ αυτό. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται σε αρκετά µεγάλους πληθυσµούς στις αρχές της 

άνοιξης κυρίως στην ανατολική πλευρά της λίµνης. Με το τέλος της άνοιξης 

µετακινείται σε άλλους υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας όπου φωλιάζει, ενώ τον 

Αύγουστο µεταναστεύει στην Αφρική για να διαχειµάσει.  

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή µας αλλά σε άλλους υγρότοπους της 

Βόρειας Ελλάδας. Την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου φτιάχνει τη φωλιά της σε ρηχούς 
υγρότοπους µε πλούσια βλάστηση. Γεννά 8 – 11 αυγά. Οι κύριοι τόποι αναπαραγωγής 

της βρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.  

Τροφή: Τρέφεται µε µακροασπόνδυλα, ρίζες και σπόρους που βρίσκει µέσα στο νερό. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου 

για τα απειλούµενα σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Ανεπαρκώς Γνωστά. 

 
Φωτογραφία 119. Αρσενικές Σαρσέλες µε τη χαρακτηριστική λευκή λωρίδα στο κεφάλι 
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Φωτογραφία 120. Σαρσέλα αρσενικό άτοµο, διακρίνονται τα µακριά ασπρόµαυρα φτερά που βγαίνουν 

από τους ώµους και πέφτουν στα πλευρά 

 

 
Φωτογραφία 121. Σαρσέλες, διακρίνονται τρία αρσενικά άτοµα και ένα θηλυκό στο κέντρο 
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