
 88

Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια) 

 

Γνωρίσµατα: Μετρίου µεγέθους πάπια (51εκ.) µε χαρακτηριστικό µεγάλο ράµφος 

που µοιάζει µε σπάτουλα. Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό έχει 

πράσινο µεταλλικό χρωµατισµό στο κεφάλι, λευκό στήθος, καστανοκόκκινη κοιλιά 

και καστανοκόκκινα πλευρά. Το θηλυκό είναι καστανό µε διάσπαρτες σκούρες 

καστανές κηλίδες. Στο αρσενικό επίσης παρατηρείται εποχικός διµορφισµός, την 

περίοδο του καλοκαιριού χάνεται το πράσινο χρώµα του κεφαλιού και γίνεται σκούρο 

καστανό (Φωτογραφία 122). Και στα δύο φύλα παρατηρείται καθρέφτης µε πράσινο 

χρωµατισµό στις φτερούγες. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη της Καστοριάς την άνοιξη σε πολύ 

µικρούς αριθµούς. Η παρουσία της στην περιοχή είναι πολύ σύντοµη αφού αξιοποιεί 

τη λίµνη σαν ενδιάµεσο µεταναστευτικό σταθµό.  

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. Φωλιάζει σε ρηχές λίµνες και έλη 

της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους και ασπόνδυλα που βρίσκει µέσα στο νερό. 

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

είδος αυτό.  

 
Φωτογραφία 122. Χουλιαρόπαπια, αρσενικό άτοµο την περίοδο του καλοκαιριού 

 
Φωτογραφία 123. Χουλιαρόπαπια, διακρίνεται ο πράσινος καθρέφτης στα φτερά 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Anas strepera (Φλυαρόπαπια, Καπακλής) 

 
Γνωρίσµατα: Μετρίου µεγέθους πάπια (51εκ.) µε χαρακτηριστικό γνώρισµα το 

λευκό καθρέφτη στις φτερούγες. Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό 

είναι τεφρό µε καστανή ράχη και µαύρη ουρά ενώ το θηλυκό είναι καστανό µε 

ανοιχτότερα διάσπαρτα στίγµατα. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται την άνοιξη σε µικρούς αριθµούς στην ανατολική 

πλευρά της λίµνης. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή.  

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα, σπόρους ρίζες και βλαστούς που βρίσκει στα ρηχά νερά. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου 

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

 

 
Φωτογραφία 124. Ζευγάρι από Φλυαρόπαπιες, διακρίνεται ο λευκός καθρέφτης, το αρσενικό βρίσκεται 

δεξιά (διακρίνεται η µαύρη ουρά)  
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Anas crecca (Κιρκίρι) 

 

Γνωρίσµατα: Είναι η µικρότερη πάπια της Ευρώπης µε µέγεθος που δεν ξεπερνά τα 

36εκ. Τα δύο φύλα παρουσιάζουν µεγάλες χρωµατικές διαφορές στο φτέρωµα 
(φυλετικός διµορφισµός). Το αρσενικό διακρίνεται εύκολα από το καστανέρυθρο 

κεφάλι µε την πράσινη ζώνη που ξεκινά φαρδιά πάνω από τα µάτια και στενεύει 

καθώς κατεβαίνει στον αυχένα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το πλευρικό 

λευκοκίτρινο τριγωνικό σχέδιο, στο πίσω µέρος του σώµατος κοντά στην ουρά 

(Φωτογραφίες 125,126 & 128). Το φτέρωµα στο υπόλοιπο σώµα είναι σταχτί µε 
λευκή απόχρωση στην κοιλιά του. Το θηλυκό σε αντίθεση µε το αρσενικό είναι 

λιγότερο εντυπωσιακό έχοντας καστανόξανθο φτέρωµα, διάσπαρτο µε σκούρα 

στίγµατα (Φωτογραφίες 127 & 128). Επιπλέον, χαρακτηριστικό στοιχείο για την 
αναγνώριση του είναι ο τρίχρωµος (πράσινο, µαύρο, άσπρο) καθρέφτης που υπάρχει 

στις φτερούγες και των δυο φύλων. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή σε σηµαντικούς αριθµούς το 

Νοέµβριο για να διαχειµάσει, ενώ το Μάρτιο µεταναστεύει στη Βόρεια Ευρώπη για 

να αναπαραχθεί. Παρατηρείται σε µεγάλους σχετικά αριθµούς στα υγρολίβαδα της 

ανατολικής πλευράς της λίµνης. Σε µικρότερους αριθµούς εµφανίζεται και σε άλλα 

σηµεία της λίµνης µε χαρακτηριστική περίπτωση την όχθη απέναντι από το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή µας αλλά σε υγρότοπους µε γλυκά 
και υφάλµυρα νερά της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους και βλάστηση που βρίσκει στα υγρολίβαδα. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 125. Αρσενικό Κιρκίρι µε το χαρακτηριστικό χρωµατισµό στο κεφάλι (καστανέρυθρο µε 

µια ζώνη πράσινη) 
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Φωτογραφία 126. Κιρκίρι, αρσενικό άτοµο 

 
Φωτογραφία 127. Κιρκίρι, θηλυκό άτοµο 

 

 
Φωτογραφία 128. Κιρκίρια, ζευγάρι µε το αρσενικό σε πρώτο πλάνο 

 

 
Φωτογραφία 129. Κιρκίρια σε πτήση, στο αρσενικό διακρίνεται ο τρίχρωµος καθρέφτης 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Aythya ferina (Γκισάρι, Κυνηγόπαπια) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι µετρίου µεγέθους πάπια (46εκ.) µε φυλετικό διµορφισµό. Το 

αρσενικό ξεχωρίζει από τον κεραµιδί χρωµατισµό του κεφαλιού και του λαιµού, το 
µαύρο στήθος, το σκούρο φτέρωµα στην περιοχή της ουράς και τον ανοιχτόγκριζο 

χρωµατισµό στο υπόλοιπο σώµα. Επίσης είναι χαρακτηριστικά τα κόκκινα µάτια του 

(Φωτογραφίες 131 & 133). Το θηλυκό έχει καστανό κεφάλι, λαιµό και στήθος, ενώ το 

υπόλοιπο σώµα είναι καστανόγκριζο (Φωτογραφίες 132 & 134). Στο ράµφος και των 

δύο φύλων διακρίνεται µια φαρδιά σταχτογάλανη λωρίδα. Η βάση όµως του ράµφους 
και η απόληξή του έχουν µαύρο χρώµα. Σε αντίθεση µε την Πρασινοκέφαλη πάπια, 

όταν πρόκειται να πετάξει, δεν απογειώνεται αµέσως από το νερό, αλλά χρειάζεται 

αρκετή επιφάνεια για να τρέξει πριν σηκωθεί από το νερό. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι από τις πιο κοινές πάπιες στη λίµνη της Καστοριάς. 

Παρατηρείται σε αρκετά µεγάλους πληθυσµούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε 

όλη την έκταση της λίµνης. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Κάνει τη φωλιά της µέσα στους 

καλαµώνες, γεννά 8-10 ανοιχτοπράσινα αυγά.  

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους, ρίζες και βλαστούς που βρίσκει µετά από κατάδυση. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου 

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

 
Φωτογραφία 130. Γκισάρια, ζευγάρι στη λίµνη στης Καστοριάς 
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Φωτογραφία 131. Αρσενικό Γκισάρι, διακρίνεται το καστανοκόκκινο κεφάλι και το µαύρο στήθος 

 

 
Φωτογραφία 132. Θηλυκό Γκισάρι, παρατηρείται ήπια αντίθεση χρωµάτων σε αντίθεση µε το αρσενικό 
 

 

Φωτογραφία 133. Γκισάρι, αρσενικό άτοµο 

 
Φωτογραφία 134. Γκισάρι, θηλυκό άτοµο 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη Πάπια) 

 
Γνωρίσµατα: Μετρίου µεγέθους πάπια (43εκ.) µε φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό 

έχει µαύρο χρώµα µε λευκά πλευρά και µαύρο µακρύ λοφίο που κρέµεται στο πίσω 

µέρος του κεφαλιού (Φωτογραφίες 135, 136 &137). Το θηλυκό έχει µαύρο χρώµα µε 

καστανό στήθος και πλευρά. Επίσης έχει µαύρο λοφίο µικρότερο σε µέγεθος όµως 

από το αρσενικό. Και τα δύο φύλα έχουν χαρακτηριστικά κίτρινα µάτια. Στα 

µορφολογικά γνωρίσµατα της Μαυροκέφαλης Πάπιας βασίστηκε ο σχεδιασµός του 

γνωστού ήρωα κινούµενων σχεδίων, Ντάφυ Ντακ (W. Disney).  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι χειµερινός επισκέπτης της περιοχής. Εµφανίζεται σε 

µικρούς αριθµούς στην ανατολική πλευρά της λίµνης κοντά στους καλαµώνες. Στο 

τέλος της άνοιξης µεταναστεύει σε βορειότερες περιοχές.  

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στη λίµνη µας ούτε σε άλλα µέρη της Ελλάδας 

όπου έρχεται για να διαχειµάσει. Αναπαράγεται σε βορειότερες χώρες στις οποίες 

επιστρέφει στο τέλος της άνοιξης. 

Τροφή: Τρέφεται µε µαλάκια και υδρόβια έντοµα που συλλαµβάνει κατά την 

κατάδυση. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 135. Μαυροκέφαλη πάπια, αρσενικό άτοµο 
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Φωτογραφία 136. Μαυροκέφαλη πάπια, αρσενικό άτοµο, χαρακτηριστικό το κίτρινο χρώµα των µατιών 

 

 
Φωτογραφία 137. Μαυροκέφαλη πάπια, αρσενικό άτοµο, διακρίνεται το µαύρο λοφίο 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Bucephala clangula (Βουκεφάλα, Κουδουνόπαπια) 

 
Γνωρίσµατα: Μετρίου µεγέθους πάπια (46εκ.) µε φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό 

διακρίνεται από τον πρασινόµαυρο µεταλλικό χρωµατισµό στο κεφάλι µε τις δύο 

µεγάλες άσπρες κηλίδες µεταξύ των µατιών και του ράµφους (µάγουλα). Άλλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι το λευκό σώµα µε τη µαύρη ράχη, οι λευκές 

ραβδώσεις στις φτερούγες, και το κοντό µαύρο ράµφος. Το θηλυκό ξεχωρίζει από το 

σκούρο καστανό κεφάλι, το γκρίζο σώµα µε τις άσπρες ραβδώσεις στις φτερούγες και 

το κοντό µαύρο ράµφος µε την κίτρινη απόληξη. Και τα δύο φύλλα έχουν 

χαρακτηριστικά κίτρινα µάτια.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στη λίµνη νωρίς το χειµώνα σε µικρούς αριθµούς 

για να διαχειµάσει και την άνοιξη φεύγει για να φωλιάσει στις βόρειες χώρες της 
Ευρώπης. 

Αναπαραγωγή: ∆εν φωλιάζει στην περιοχή ούτε σε κάποιο άλλο µέρος της Ελλάδας. 

Αναπαράγεται στη Β. Ευρώπη. Κατασκευάζει τη φωλιά της σε κοιλώµατα δέντρων 

κοντά σε λίµνες και ποτάµια. 

Τροφή: Τρέφεται µε µαλάκια και καρκινοειδή που βρίσκει βουτώντας. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 138. Βουκεφάλα, θηλυκό άτοµο 
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Φωτογραφία 139. Βουκεφάλα, θηλυκό άτοµο, διακρίνονται τα χαρακτηριστικά κίτρινα µάτια 

 

 
Φωτογραφία 140. Βουκεφάλα, θηλυκό άτοµο, διακρίνεται το κοντό µαύρο ράµφος µε την κίτρινη 

απόληξη 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Mergus merganser (Χηνοπρίστης) 

 
Γνωρίσµατα: Η µεγαλύτερη σε µέγεθος πάπια (66εκ.) που εµφανίζεται στη λίµνη της 

Καστοριάς. ∆ιαθέτει πολύ χαρακτηριστικό λεπτό και πριονωτό ράµφος που την κάνει 

να ξεχωρίζει από τις άλλες πάπιες που καταγράφονται στην περιοχή. Εµφανίζει 

φυλετικό διµορφισµό - το αρσενικό παρουσιάζει µεγαλύτερη αντίθεση χρωµάτων. 

Συγκεκριµένα το αρσενικό ξεχωρίζει από το µαύρο µε πράσινες µεταλλικές 

ανταύγειες κεφάλι και τη µαύρη ράχη που δηµιουργεί µεγάλη αντίθεση µε το 

κατάλευκο υπόλοιπο σώµα (Φωτογραφία 143). Το θηλυκό έχει καστανό κεφάλι και 

γκρίζο σώµα µε λευκό καθρέφτη στις φτερούγες (Φωτογραφία 144). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή τους χειµερινούς µήνες µε µικρό 

αριθµό ατόµων, ενώ την άνοιξη µεταναστεύει σε βορειότερες περιοχές για να 
αναπαραχθεί (κυρίως χώρες της Β. Ευρώπης). Απαντάται στη δυτική πλευρά της 

λίµνης της Καστοριάς. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. Στη χώρα µας µόνο στη Μεγάλη 

Πρέσπα αναπαράγεται µικρός αριθµός ζευγαριών. Οι κύριοι τόποι αναπαραγωγής του 

βρίσκονται στη Β. Ευρώπη. Κατασκευάζει τη φωλιά του σε κοιλώµατα δέντρων και 

βράχων που βρίσκονται κοντά σε γλυκά νερά. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια που πιάνει κάνοντας µακροβούτια. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου 

για τα απειλούµενα σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Κινδυνεύοντα.  

 
Φωτογραφία 141. Χηνοπρίστες, παιχνίδια στο νερό 
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Φωτογραφία 142. Χηνοπρίστες, φαίνονται χαρακτηριστικά οι διαφορές αρσενικού - θηλυκού 

 

 
Φωτογραφία 143. Χηνοπρίστης, αρσενικό άτοµο 

 

 
Φωτογραφία 144. Χηνοπρίστης, θηλυκό άτοµο 
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Τάξη: Anseriformes (Χηνόµορφα) 

Οικογένεια : Anatidae (Ανατίδες) 

Είδος: Mergellus albellus (Νανοπρίστης) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µέγεθος (36-44εκ.) λίγο µεγαλύτερο από ένα Κιρκίρι και είναι 

βέβαια πολύ µικρότερος από το Χηνοπρίστη. Όπως όλοι οι Πρίστες έχει στενό και 

οδοντωτό ράµφος που στην προκειµένη περίπτωση είναι µαύρο και σχετικά κοντό. 

Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Tο αρσενικό ξεχωρίζει λόγω της ασπρόµαυρης 

όψης του µε το λευκό χρώµα να κυριαρχεί (Φωτογραφία 146). Μαύρο χρώµα υπάρχει 

στη ράχη και στην περιοχή γύρω από τα µάτια. Επίσης, υπάρχουν χαρακτηριστικές 

µαύρες γραµµές στις φτερούγες και στους ωµούς. Ένα ακόµη πολύ χαρακτηριστικό 

γνώρισµα είναι το ασπρόµαυρο λοφίο το οποίο κρέµεται προς τα κάτω. Το θηλυκό 
ξεχωρίζει από το σκουρόγκριζο σώµα, το καστανό πάνω µέρος του κεφαλιού, τα 

λευκά µάγουλα και το λευκό λάρυγγα (Φωτογραφία 147). Επίσης, είναι λίγο 

µικρότερο σε µέγεθος από το αρσενικό.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή σποραδικά κατά τη χειµερινή 

περίοδο σε πολύ µικρούς αριθµούς. Αρχές της άνοιξης µεταναστεύει προς τις βόρειες 

περιοχές της Ευρώπης. Απαντάται στη δυτική πλευρά της λίµνης συνήθως µαζί µε 

τους Χηνοπρίστες. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή µας στην οποία απλά διαχειµάζει. 

Στις Σκανδιναβικές Χώρες και στη Ρωσία βρίσκονται οι τόποι αναπαραγωγής του. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια και υδρόβια έντοµα που συλλαµβάνει βουτώντας στο 

νερό.  

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

Σύµβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των 

φυσικών βιοτόπων. 

 
Φωτογραφία 145. Νανοπρίστες 
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Φωτογραφία 146. Νανοπρίστης, αρσενικό άτοµο κατά την απογείωση 

 

 
Φωτογραφία 147. Νανοπρίστης, θηλυκό άτοµο 
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Τάξη: Accipitriformes (Αετόµορφα) 

Οικογένεια : Accipitridae (Αρπακτικά) 

Είδος: Buteo buteo (Ποντικοβαρβακίνα, Γερακίνα) 

 
Γνωρίσµατα: Μετρίου µεγέθους (51-57εκ.) ηµερόβιο αρπακτικό. Έχει σκούρο 

καστανό φτέρωµα µε άσπρα στίγµατα στο στήθος (Φωτογραφία 149). Η ουρά είναι 

ραβδωτή µε πιο ευδιάκριτη την ακραία λωρίδα. Κατά την πτήση διακρίνονται οι 

πλατιές φτερούγες και η στρογγυλεµένη ουρά. Ο κοντός λαιµός της τη διαχωρίζει από 

τους αετούς, καθώς κατά την πτήση, το κεφάλι της δεν ξεχωρίζει έντονα από το σώµα, 

σε αντίθεση µε τους αετούς. Tο θηλυκό, όπως συνήθως συµβαίνει στα αρπακτικά, 

είναι µεγαλύτερο σε µέγεθος από το αρσενικό.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρατηρείται στην περιοχή όλο το έτος σε σηµαντικούς 

αριθµούς. Κυρίως εµφανίζεται να πετά πάνω από περιοχές µε χαµηλή βλάστηση ή να 

στέκεται σε στύλους της ∆ΕΗ.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. ∆ύο µήνες περίπου πριν την ωοτοκία µε 

τη συµµετοχή και των δύο µελών του ζευγαριού χτίζει φωλιά σε ψηλά δέντρα ή σε 

απόκρηµνους βράχους. Το θηλυκό γεννά 2-4 αυγά στις αρχές Απριλίου.  

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε ποντίκια χωρίς όµως να εξαιρούνται άλλα µικρά 

θηλαστικά, ερπετά, πουλιά, έντοµα και νεκρά ζώα. Με την εξαιρετική της όραση 
εντοπίζει το θήραµα από µεγάλο ύψος και το αρπάζει γρήγορα µε τα γαµψά της νύχια. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 
Σύµβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των 

φυσικών βιοτόπων. 

 

Φωτογραφία 148. Γερακίνα, εποπτεύοντας το πεδίο δράσης 
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Φωτογραφία 149. Γερακίνα, διακρίνονται τα 

άσπρα στίγµατα στο στήθος 

 

 

Φωτογραφία 150. Γαµψό ράµφος και γαµψά νύχια 

έτοιµα να «χτυπήσουν» οποιοδήποτε θήραµα 

 
Φωτογραφία 151. Γερακίνα µε τη λεία της µια χιονισµένη µέρα 
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Τάξη: Accipitriformes (Αετόµορφα) 

Οικογένεια : Accipitridae (Αρπακτικά) 

Είδος: Circus aeruginosus (Καλαµόκιρκος) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει περίπου το µέγεθος της Ποντικοβαρβακίνας (48-55εκ.) από την 

οποία όµως ξεχωρίζει εύκολα. Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό - το θηλυκό έχει 

αρκετά πιο σκούρο φτέρωµα. Το αρσενικό είναι καφετί µε κιτρινωπό κεφάλι και 

στήθος. Η ουρά του είναι µακριά όπως συµβαίνει µε όλους τους Κίρκους και γκρίζα. 

Επίσης γκρίζα είναι και τα δευτερεύοντα ερετικά φτερά και ένα µέρος από τα 

καλυπτήρια τα οποία δίνουν ένα χαρακτηριστικό χρωµατικό σχεδιασµό κατά την 

πτήση (Φωτογραφία 154). Το θηλυκό έχει σκούρο καστανό φτέρωµα µε υπόλευκες 

αποχρώσεις στο κεφάλι και στους ώµους (Φωτογραφίες 152 & 153). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Το είδος αυτό εµφανίζεται στην περιοχή την άνοιξη µε λίγα 

ζευγάρια και παραµένει µέχρι τις αρχές φθινοπώρου οπότε και µεταναστεύει 
νοτιότερα για να διαχειµάσει. Εντοπίζεται κυρίως στην ανατολική πλευρά της λίµνης 

να πετά πάνω από τους καλαµώνες.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Κάνει τη φωλιά του ανάµεσα στους 

καλαµώνες και χρησιµοποιεί για την κατασκευή της καλάµια και χόρτα από το γύρω 

περιβάλλον. Το θηλυκό γεννά το Μάιο 4-6 αυγά τα οποία εκκολάπτει για ένα περίπου 

µήνα. Οι νεοσσοί είναι έτοιµοι να πετάξουν µετά την  πάροδο δύο µηνών.  

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά θηλαστικά, βατράχια, ερπετά και ψάρια που βρίσκει στη 

λίµνη. 

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Τρωτά.  

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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Φωτογραφία 152. Καλαµόκιρκος, θηλυκό άτοµο 

 

 
Φωτογραφία 153. Καλαµόκιρκος, θηλυκό άτοµο σε πτήση 

 
Φωτογραφία 154. Καλαµόκιρκος, αρσενικό άτοµο, σε φάση αναζήτησης λείας 
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Τάξη: Accipitriformes (Αετόµορφα) 

Οικογένεια : Falconidae (Γεράκια) 

Είδος: Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)  

 
Γνωρίσµατα: Είναι ένα από τα µικρότερα σε µέγεθος (34εκ.) γεράκια και 

παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Όπως όλα τα γεράκια έχει µικρό γαµψό ράµφος, 

γαµψά νύχια, µακριές µυτερές φτερούγες και µακριά ουρά. Κινείται ταχύτατα στον 

αέρα, έχει όµως και την ικανότητα να παραµένει αιωρούµενο σταθερά πάνω από ένα 

σηµείο. Το αρσενικό είναι καστανοκόκκινο µε µαύρες κηλίδες στο πάνω µέρος του 

σώµατος ενώ το κάτω µέρος είναι υπόλευκο µε σκούρες καφέ κηλίδες. Το γκρίζο 

κεφάλι και η γκρίζα ουρά που καταλήγει σε πλατιά µαύρη ζώνη το διαφοροποιούν 

από το θηλυκό (Φωτογραφίες 155 & 157). Το θηλυκό έχει σκουρότερο φτέρωµα µε 
µαύρες οριζόντιες ραβδώσεις. Στο κεφάλι και στην ουρά του κυριαρχούν 

καστανοκόκκινες αποχρώσεις, ενώ οι σκούρες οριζόντιες ραβδώσεις διακρίνονται 

εντονότερα σε όλο το µήκος της ουράς του (Φωτογραφίες 156 &158).  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή όλο το χρόνο. Παρατηρείται 

κυρίως στις αγροτικές εκτάσεις. Συχνά εντοπίζεται να στέκεται πάνω σε στύλους της 

∆ΕΗ και σε δέντρα. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Γεννά την άνοιξη 3-6 αυγά σε παλιές 

φωλιές κορακοειδών (καρακάξα, κουρούνα).  

Τροφή: Τρέφεται µε τρωκτικά, ερπετά, µικρά πουλιά και έντοµα.  

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

Σύµβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των 

φυσικών βιοτόπων.  

 

Φωτογραφία 155. Βραχοκιρκίνεζο, αρσενικό 

άτοµο, χαρακτηριστικό το γκρίζο κεφάλι 

 

Φωτογραφία 156. Βραχοκιρκίνεζο, θηλυκό άτοµο, 

χαρακτηριστικό το καστανό κεφάλι 
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Φωτογραφία 157. Βραχοκιρκίνεζο, αρσενικό άτοµο λίγο πριν την επίθεση (ένθετη φωτ.), 

κρατώντας τη λεία του (ποντίκι), κύριο πλάνο 
 

 
Φωτογραφία 158. Βραχοκιρκίνεζο, θηλυκό άτοµο εποπτεύοντας το πεδίο δράσης, ο κίτρινος οφθαλµικός 

δακτύλιος χαρακτηρίζει το είδος και όχι το φύλο 
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Τάξη: Gruiformes (Γερανόµορφα) 

Οικογένεια: Rallidae (Πουλάδες) 

Είδος: Gallinula chloropus (Νερόκοτα - Νεροπουλάδα) 

 
Γνωρίσµατα: Υδρόβιο πτηνό µε µέγεθος 32-35εκ. και φύλα όµοια. Έχει µαύρο 

φτέρωµα µε καστανόµαυρη ράχη και πράσινα πόδια. Ξεχωρίζει από το κόκκινο 

µέτωπο, το κόκκινο ράµφος µε την κίτρινη απόληξη (Φωτογραφία 159) και τη λευκή 

γραµµή στα πλευρά. Επίσης είναι χαρακτηριστικό το άσπρο χρώµα στα κάτω 

καλυπτήρια φτερά της ουράς (Φωτογραφία 160). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι είδος που ζει όλο το χρόνο στην περιοχή. Παρατηρείται 

σε όλη σχεδόν την περίµετρο της λίµνης. Είναι εύκολα προσεγγίσιµη καθώς 
κολυµπάει κοντά στις όχθες.  

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στη λίµνη της Καστοριάς. Κατασκευάζει τη φωλιά της 

µέσα στα καλάµια και γεννά δύο φορές το χρόνο, άνοιξη και καλοκαίρι. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους, βλαστούς, σαλιγκάρια και έντοµα που βρίσκει σε υγρά 

εδάφη και ρηχά νερά.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 159. Ενήλικη Νερόκοτα, διακρίνεται το κόκκινο ράµφος µε την κίτρινη απόληξη 
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Φωτογραφία 160. Νερόκοτα, διακρίνεται το άσπρο χρώµα στα κάτω  

καλυπτήρια φτερά της ουράς 
 

 
Φωτογραφία 161. Νερόκοτα, νεαρό άτοµο, πριν εµφανίσει το χαρακτηριστικό 

 κόκκινο χρώµα στο ράµφος 
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Τάξη: Gruiformes (Γερανόµορφα) 

Οικογένεια: Rallidae (Πουλάδες) 

Είδος: Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα) 

 
Γνωρίσµατα: Με µέγεθος 22-28εκ. αρκετά µικρότερο από τη Νερόκοτα, 

αναγνωρίζεται εύκολα από το µακρύ κόκκινο και κυρτό προς τα κάτω ράµφος. Το 

πάνω µέρος του φτερώµατος είναι καστανό µε µαύρα στίγµατα, ενώ τα πλαϊνά του 

κεφαλιού, ο λαιµός και το στήθος έχουν σταχτογάλανο χρώµα (Φωτογραφία 164). 

Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι ασπρόµαυρες εγκάρσιες λωρίδες στα πλευρά 

(Φωτογραφία 163). Τα πόδια της είναι µακριά όπως άλλωστε συµβαίνει µε όλες τις 

πουλάδες.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος. Παρατηρείται σε µικρούς σχετικά 

αριθµούς µέσα στους καλαµώνες της λίµνης και στη θαµνώδη βλάστηση που 

αναπτύσσεται κοντά στην όχθη της. Είναι πουλί που δραστηριοποιείται συνήθως τη 
νύχτα και αυτό καθιστά δύσκολη την παρατήρησή της.  

Αναπαραγωγή: Ανήκει στα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή. ∆ηµιουργεί τη 

φωλιά της πάνω από την επιφάνεια του νερού, ανάµεσα στους καλαµώνες, δίνοντας 

της σχήµα ρηχού πιάτου. Ως υλικά κατασκευής χρησιµοποιούνται χόρτα, φύλλα και 

βλαστοί φυτών από το γύρω περιβάλλον. Γεννά δύο φορές το χρόνο, την περίοδο 

Μαΐου-Αυγούστου, 6-11 αυγά κάθε φορά.  

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε έντοµα και µαλάκια που βρίσκει ψάχνοντας στο 

λασπώδες έδαφος και στα ρηχά νερά. Μικρά ψάρια, βατράχια και νεκρά µικρά 

θηλαστικά συγκαταλέγονται επίσης στις προτιµήσεις της.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 162. Νεροκοτσέλα αναζητώντας 

τροφή 

 
Φωτογραφία 163. Νεροκοτσέλα, χαρακτηριστικές οι 

ασπρόµαυρες λωρίδες στα πλευρά 
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Φωτογραφία 164. Νεροκοτσέλα, διακρίνεται το µακρύ κυρτό προς τα κάτω ράµφος 

 

 
Φωτογραφία 165. Νεροκοτσέλα, τρώγοντας ένα ψάρι 
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Τάξη: Gruiformes (Γερανόµορφα) 

Οικογένεια: Rallidae (Πουλάδες) 

Είδος: Fulica atra (Φαλαρίδα) 

 

Γνωρίσµατα: Υδρόβιο πουλί µε µήκος σώµατος 37 εκατοστά και φύλα όµοια. Έχει 

µαύρο φτέρωµα και πράσινα πόδια µε λοβούς στα δάχτυλα. Πολύ χαρακτηριστικό 

είναι το λευκό ράµφος που συνεχίζει προς τα πάνω δηµιουργώντας µια λευκή 
µετωπική πλάκα (Φωτογραφία 167). Πριν την πτήση, ακουµπά τα πόδια της πολλές 

φορές στην επιφάνεια του νερού µέχρι να βρεθεί στον αέρα. Αξίζει να σηµειωθεί για 

τον παρατηρητή ότι οι νεοσσοί εµφανίζουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

τους γονείς – κεφάλι γυµνό, µε έντονο κόκκινο χρώµα και καστανοκόκκινο φτέρωµα 

στο λαιµό (Φωτογραφία 168).  

 
Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι είδος που ζει όλο το χρόνο στη λίµνη της Καστοριάς. 

Παρατηρείται σε µεγάλους αριθµούς σε όλη την περίµετρο της λίµνης. Προσεγγίζεται 

εύκολα καθώς κολυµπά πολύ κοντά στις όχθες ή βαδίζει σ’ αυτές.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά της το Μάρτιο 

µέσα στους καλαµώνες. Για την κατασκευή της χρησιµοποιεί φυτικά υλικά από τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Τροφή: Τρέφεται µε υδρόβια βλάστηση που βρίσκει είτε στην επιφάνεια του νερού 

είτε στον πυθµένα. Στις προτιµήσεις της επίσης περιλαµβάνονται το γρασίδι και 
µακροασπόνδυλα που βρίσκει άφθονα στις όχθες. 

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

 
Φωτογραφία 166. Φαλαρίδες, ενήλικο και νεαρά άτοµα 
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Φωτογραφία 167. Φαλαρίδα, ενήλικο άτοµο, διακρίνεται η άσπρη µετωπική πλάκα 

 

 
Φωτογραφία 168. Το γυµνό κοκκινωπό κεφάλι µε το καστανοκόκκινο φτέρωµα στο λαιµό  

χαρακτηρίζουν τους νεοσσούς της φαλαρίδας 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Haematopodidae (Στρειδοφάγοι) 

Είδος: Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος) 

 
Γνωρίσµατα :Μεγάλο (40-45εκ.) ασπρόµαυρο πουλί µε µακρύ κόκκινο ράµφος και 

χοντρά, όχι πολύ µακριά, κόκκινα πόδια. Το κεφάλι, ο λαιµός και το πάνω µέρος του 

στήθους έχουν µαύρο χρώµα όπως επίσης και το πάνω µέρος του φτερώµατος ενώ η 

κοιλιά και το κάτω µέρος του στήθους είναι λευκά. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό είναι 

το κόκκινο χρώµα των µατιών (Φωτογραφία 170). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι παρυδάτιο πουλί που απαντά στις παράκτιες περιοχές 

της Βόρειας και ∆υτικής Ελλάδας. Στην περιοχή µας εµφανίζεται την άνοιξη, σε 
µικρούς σχετικά αριθµούς, στα υγρολίβαδα που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά 

της λίµνης. Τα υγρολίβαδα αξιοποιούνται, για λίγες µόνο µέρες, ως σταθµός 

τροφοληψίας κατά τη µεταναστευτική του διαδροµή προς τη Βόρεια Ευρώπη που 
είναι και ο κύριος τόπος αναπαραγωγής του.  

Αναπαραγωγή:∆εν αναπαράγεται στην περιοχή µας.  

Τροφή: Τρέφεται µε σκουλήκια, και µαλάκια που βρίσκει ψάχνοντας µε το µακρύ του 

ράµφος στις όχθες και στα υγρολίβαδα . 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου 

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

 
Φωτογραφία 169. Στρειδοφάγοι στα υγρολίβαδα της λίµνης της Καστοριάς 
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Φωτογραφία 170. Στρειδοφάγος, χαρακτηριστικό το κόκκινο χρώµα των µατιών,  

του ράµφους και των ποδιών 
 

 
Φωτογραφία 171. Στρειδοφάγοι σε πτήση 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Recurvirostridae (Αβοκέτες και Καλαµοκανάδες) 

Είδος: Himantopus himantopus (Καλαµοκανάς)  

 
Γνωρίσµατα: Παρυδάτιο ασπρόµαυρο πουλί (43 εκ.), µε πολύ µακριά κόκκινα πόδια 

τα οποία προεξέχουν πολύ από την ουρά κατά την πτήση (Φωτογραφία 172). Άσπρο 

χρώµα έχει στο στήθος στην κοιλιά και στην ουρά, ενώ µαύρη είναι η ράχη και οι 

φτερούγες. Χαρακτηριστικά επίσης είναι το µακρύ µαύρο ράµφος του και το 

τριγωνικό σχήµα των φτερούγων κατά την πτήση. Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

µινιατούρα πελαργού λόγω της χρωµατικής οµοιότητας του µ’ αυτόν.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή την άνοιξη σε µικρούς πληθυσµούς 
και παραµένει µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Απαντάται στα υγρολίβαδα στην 

ανατολική πλευρά της λίµνης.   

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα που βρίσκει στα υγρολίβαδα και στις όχθες της λίµνης. 

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον Κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Τρωτά.  

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 172. Καλαµοκανάδες, χαρακτηριστικά τα κόκκινα πόδια 
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Φωτογραφία 173. Καλαµοκανάδες, το λεπτό µαύρο και µακρύ ράµφος αποτελεί  

άριστο εργαλείο για την εύρεση τροφής 
 

 
Φωτογραφία 174. Καλαµοκανάδες, ψάχνοντας τροφή στις όχθες της λίµνης της Καστοριάς 

 

 
Φωτογραφία 175. Καλαµοκανάδες, κοντά σε ένα Μαχητή και ένα Μαυρότρυγα 


