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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Recurvirostridae (Αβοκέτες και Καλαµοκανάδες) 

Είδος: Recurvirostra avosetta (Αβοκέτα) 

 
Γνωρίσµατα: Παρυδάτιο πτηνό µε µέγεθος 43 εκατοστά όσο και του Καλαµοκανά. 

Το µακρύ, λεπτό και µε κλίση προς τα πάνω ράµφος της την κάνει εύκολα 

αναγνωρίσιµη (Φωτογραφία 177). Αν και έχει ασπρόµαυρο φτέρωµα παρόµοιο µε του 

Καλαµοκανά ωστόσο ξεχωρίζει µε προσεκτικότερη παρατήρηση. Συγκεκριµένα έχει 

άσπρο φτέρωµα στο λαιµό, στο στήθος και στην κοιλιά, και ασπρόµαυρα φτερά σε 

αντίθεση µε τα µαύρα φτερά του Καλαµοκανά. Πολύ χαρακτηριστικές είναι επίσης 

και οι δύο µαύρες λωρίδες στους ώµους. Τα µακριά κυανότεφρα πόδια της είναι ένα 

ακόµη στοιχείο που βοηθά στην αναγνώρισή της.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρατηρείται σε µικρούς αριθµούς στα υγρολίβαδα της 

ανατολικής πλευράς της λίµνης. Είναι διαβατικό είδος για την περιοχή. Παρατηρείται 
κατά τις µεταναστευτικές περιόδους, κυρίως την άνοιξη και σπανιότερα το 

φθινόπωρο. Αξιοποιεί τα υγρολίβαδα για ανεφοδιασµό παραµένοντας λίγες µόνο 

µέρες. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. 

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά καρκινοειδή και µαλάκια τα οποία εντοπίζει κουνώντας το 
ράµφος της οριζόντια πάνω από τον πυθµένα σαν να τον σκουπίζει.  

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 176. Αβοκέτες σε πτήση 

 
Φωτογραφία 177. Αβοκέτες, χαρακτηριστικό το λεπτό, µακρύ και µε κλίση προς τα πάνω µαύρο ράµφος 

 
Φωτογραφία 178. Αβοκέτες στα υγρολίβαδα της λίµνης της Καστοριάς 
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 Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Charadriidae (Χαραδριοί) 

Είδος: Charadrius dubius (Ποταµοσφυριχτής) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι ένα από τα µικρότερα παρυδάτια πουλιά µε µέγεθος 14-15 

εκατοστά. Το πάνω µέρος του φτερώµατος έχει γκρίζο-καστανό χρωµατισµό, ενώ το 

στήθος και η κοιλιά είναι λευκά. Λευκός είναι και ο λαιµός, ο οποίος όµως 

περιβάλλεται από µαύρο κολάρο. Πολύ χαρακτηριστικοί είναι οι κίτρινοι οφθαλµικοί 

δακτύλιοι (Φωτογραφία 181), που περικλείονται από µια µαύρη περιοχή σε µορφή 

µάσκας. Στο κεφάλι υπάρχει επίσης µία µαύρη ζώνη στην περιοχή του µετώπου. Άλλο 

ένα χαρακτηριστικό που βοηθά στην αναγνώριση είναι το λεπτό και κοντό µαύρο 

ράµφος του. 

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

µικρούς σχετικά αριθµούς την άνοιξη και αφού παραµείνει για λίγες µέρες συνεχίζει 
την πορεία του για τους τόπους αναπαραγωγής (διάφορες περιοχές της Ευρώπης και 

της Ασίας). Παρατηρείται στα υγρολίβαδα στην ανατολική πλευρά της λίµνης αλλά 

και στις κοίτες των ρεµάτων που εκβάλλουν σ’ αυτή. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. Παρόλο που αναπαράγεται σε 

πολλούς υγρότοπους της Ευρώπης και της Ασίας ακόµα και της Ελλάδας, η λίµνη της 

Καστοριάς αποτελεί µόνο ενδιάµεσο µεταναστευτικό σταθµό για το είδος αυτό. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και υδρόβια ασπόνδυλα που βρίσκει στα υγρολίβαδα και 

στην όχθη. 

Καθεστώς προστασίας:Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 179. Ποταµοσφυριχτής, 

δακτυλιωµένος µε τρία διαφορετικά χρώµατα 

 
Φωτογραφία 180. Ποταµοσφυριχτής 
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Φωτογραφία 181. Ποταµοσφυριχτής, χαρακτηριστικός ο κίτρινος οφθαλµικός δακτύλιος 

 
Φωτογραφία 182 Ποταµοσφυριχτής 



 122

Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολόπακες) 

Είδος: Limosa limosa (Λιµόζα - Οχθοτούρλι) 

 
Γνωρίσµατα: Μεγάλο παρυδάτιο πουλί (36-44εκ.) µε µακρύ ίσιο ράµφος (ρόδινο µε 

µαύρη απόληξη) και µακριά µαύρα πόδια. Χαρακτηριστική είναι η λευκή ουρά µε την 

πολύ φαρδιά µαύρη λουρίδα στην άκρη που όµως γίνεται ορατή κατά την πτήση. Η 

Λιµόζα έχει όµοια φύλα και παρουσιάζει εποχικό διµορφισµό. Συγκεκριµένα το 

χειµώνα έχει γκρίζο φτέρωµα στη ράχη και λευκόγκριζο στην κοιλιά και στο στήθος 

(Φωτογραφία 184). Το καλοκαίρι το φτέρωµα στο στήθος και στη ράχη γίνεται 

καστανοκόκκινο µε µαύρες ραβδώσεις (Φωτογραφία 185).  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται την άνοιξη σε µικρούς πληθυσµούς στα 

υγρολίβαδα στην ανατολική πλευρά της λίµνης. Παρατηρείται σε µικρές οµάδες 

συνήθως µαζί µε µαχητές. Παραµένει µόνο για λίγες µέρες πριν συνεχίσει το 
µεταναστευτικό της ταξίδι προς την Αφρική. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. 

Τροφή: Τρέφεται µε µαλάκια, σκουλήκια και σπόρους που συλλαµβάνει µε το µακρύ 

της ράµφος στα ρηχά νερά. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 183. Λιµόζες σε πτήση 
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Φωτογραφία 184. Λιµόζα µε χειµερινό φτέρωµα, διακρίνεται το πολύ µακρύ και ίσιο ράµφος 

 

 
Φωτογραφία 185. Λιµόζα µε καλοκαιρινό φτέρωµα, διακρίνονται τα µακριά µαύρα πόδια 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολόπακες) 

Είδος: Tringa glareola (Λασπότρυγγας) 

 
Γνωρίσµατα: Παρυδάτιο πουλί µε µέγεθος (20εκ.) πολύ µικρότερο από την Αβοκέτα 

και τη Λιµόζα. Όπως συµβαίνει µε όλα τα παρυδάτια διαθέτει µακριά πόδια που στη 

συγκεκριµένη περίπτωση έχουν ένα λαδοκίτρινο χρωµατισµό. Το ράµφος είναι 

σκούρο και σχετικά µακρύ, πολύ κοντύτερο όµως από αυτό της Λιµόζας. Η ράχη του 

είναι σκούρα καστανή µε πολλές λευκές κηλίδες, ενώ ο λαιµός και το στήθος είναι 

γκριζωπά µε µικρές σκουρόχρωµες διάσπαρτες κηλίδες. Πολύ χαρακτηριστικός είναι 

ο λευκός χρωµατισµός στην περιοχή του φρυδιού και η λευκή κοιλιά. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή κυρίως την άνοιξη και σπανιότερα 

το φθινόπωρο κατά τη µετανάστευση. Συγκεκριµένα χρησιµοποιεί την περιοχή ως 

ενδιάµεσο µεταναστευτικό σταθµό στη διαδροµή του από την Αφρική όπου 
ξεχειµωνιάζει προς τις βόρειες χώρες της Ευρώπης στις οποίες κατευθύνεται για να 

φωλιάσει. Την περίοδο αυτή απαντάται σε µικρούς σχετικά αριθµούς στα υγρολίβαδα 

γύρω από τη λίµνη. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή αλλά σε βορειότερες χώρες 

(Σκανδιναβικές Χώρες, Ρωσία). 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και µακροασπόνδυλα που βρίσκει στα υγρολίβαδα και 

στις όχθες. 

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 186. Όψεις Λασπότρυγα σε υγρολίβαδα 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολόπακες) 

Είδος: Tringa stagnatilis (Βαλτότρυγγας) 

 
Γνωρίσµατα: Με µέγεθος λίγο µεγαλύτερο από το Λασπότρυγγα (22-25εκ.) έχει τα 

τυπικά χαρακτηριστικά ενός παρυδάτιου πουλιού δηλαδή µακριά πόδια - στην 

συγκεκριµένη περίπτωση έχουν πρασινωπό χρώµα - και µακρύ σχετικά ράµφος, ίσιο 

µε µαύρο χρώµα (Φωτογραφία 189). Το πάνω µέρος του φτερώµατος έχει σταχτιές 

και κανελί αποχρώσεις µε χαρακτηριστικές µαύρες κηλίδες, ενώ ο λαιµός το στήθος 

και η κοιλιά είναι λευκά.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται σε πολύ µικρούς αριθµούς την άνοιξη στα 
υγρολίβαδα που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της λίµνης. Παραµένει στην 

περιοχή λίγες µόνο µέρες, όσο χρειάζεται για να ξεκουραστεί και να εφοδιαστεί µε 

την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται στη µεταναστευτική του διαδροµή προς τη 
Βορειανατολική Ευρώπη όπου και αναπαράγεται. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή µας ούτε σε κάποιο άλλο µέρος της 

Ελλάδας. Τόποι αναπαραγωγής είναι η Βορειανατολική Ευρώπη και οι περιοχές 

βορειανατολικά της Μαύρης Θάλασσας. 

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά έντοµα και καρκινοειδή που βρίσκει ψάχνοντας µε το 
ράµφος του µέσα στη λάσπη.  

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον Κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Ανεπαρκώς Γνωστά.  

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

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 187. Βαλτότρυγγας, ενήλικο άτοµο 
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Φωτογραφία 188. Βαλτότρυγγας ψάχνοντας για τροφή 

 
Φωτογραφία 189. Βαλτότρυγγας, διακρίνεται το µακρύ ίσιο µαύρο ράµφος 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολόπακες) 

Είδος: Actitis hypoleucos (Ποταµότρυγγας) 

 
Γνωρίσµατα: Παρυδάτιο πουλί στο µέγεθος (20εκ.) του Λασπότρυγγα µε κοντύτερα 

όµως πόδια από αυτόν. Ξεχωρίζει από την έντονη αντίθεση που δηµιουργεί ο καφετί 

λαιµός και το πάνω µέρος του στήθους µε το κατάλευκο κάτω µέρος του στήθους και 

της κοιλιάς (Φωτογραφία 191). Επίσης καφετί χρώµα έχουν η ράχη και τα φτερά του. 

Το ράµφος του είναι σκούρο και έχει περίπου το ίδιο µέγεθος µε του Λασπότρυγγα. 

Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι νευρικές κινήσεις του - ανεβοκατεβάζει το κεφάλι και 

την ουρά κατά το βάδισµα - καθώς και οι χαµηλές του πτήσεις, παράλληλα και λίγο 

πάνω από την επιφάνεια του νερού. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή κυρίως την άνοιξη κατά τη 

µεταναστευτική περίοδο. Απαντάται µεµονωµένα στα υγρολίβαδα της λίµνης και στις 
όχθες των ρεµάτων. Ωστόσο, µπορεί να παρατηρηθεί στην περιοχή, µε µικρότερη 

συχνότητα, και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

Αναπαραγωγή: ∆εν έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγή στην περιοχή µας. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα, σκουλήκια και µαλάκια που βρίσκει στα υγρολίβαδα και 

στις όχθες των ρεµάτων. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 190. Ποταµότρυγγας σε υγρολίβαδα 
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Φωτογραφία 191. Ποταµότρυγγας, παρατηρείται η έντονη αντίθεση ανάµεσα στο καφετί στήθος και τη 

λευκή κοιλιά 

 

Φωτογραφία 192. Λεπτοµέρεια ποδιών του Ποταµότρυγγα 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολόπακες) 

 

Είδος: Philomachus pugnax (Μαχητής - Ψευτοµαχητής) 
 

Γνωρίσµατα: Μετρίου µεγέθους παρυδάτιο πουλί που παρουσιάζει φυλετικό 

διµορφισµό. Το αρσενικό (29εκ.) είναι µεγαλύτερο του θηλυκού (23εκ.) και κατά την 

περίοδο του καλοκαιριού αναγνωρίζεται εύκολα λόγω του γαµήλιου φτερώµατος που 

αποκτά µε το εντυπωσιακό λοφίο και την τραχηλιά. Στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 

στην περιοχή µας δεν παρατηρείται το γαµήλιο αυτό φτέρωµα, γιατί οι µαχητές 

εµφανίζονται την άνοιξη τότε που και τα δύο φύλα έχουν παρεµφερές φτέρωµα. Την 

περίοδο αυτή η ράχη και τα φτερά έχουν λεπιδωτή εµφάνιση µε καστανόγκριζες 
αποχρώσεις και άφθονες σκοτεινές κηλίδες. Ο λαιµός και το στήθος έχουν ανοικτό 

καστανό χρώµα, ενώ η κοιλιά είναι λευκή. Το πόδια τους είναι µακριά και έχουν 

χρώµα που ποικίλει από πορτοκαλί µέχρι πράσινο. Το ράµφος είναι σχετικά µακρύ 

και συνήθως σκούρο. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στα υγρολίβαδα της περιοχής την άνοιξη µε 

σηµαντικό αριθµό ατόµων. Η περιοχή αποτελεί ενδιάµεσο µεταναστευτικό σταθµό 

κατά το ταξίδι του από την Αφρική, όπου ξεχειµωνιάζει, προς τις βόρειες χώρες της 
Ευρώπης που αναπαράγεται. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. 

Τροφή: Τρέφεται µε σκουλήκια, έντοµα και σπόρους που βρίσκει ψάχνοντας σε 

υγρολίβαδα και έλη. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι της Κοινοτικής 

Οδηγίας 79/409 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των 

άγριων πουλιών. 

 
Φωτογραφία 193. Μαχητές σε υγρολίβαδα 
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Φωτογραφία 194. Μαχητής, αρσενικό άτοµο 

 

 
Φωτογραφία 195. Μαχητές σε πτήση 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Scolopacidae (Σκολόπακες) 

Είδος: Gallinago gallinago (Μπεκατσίνι)  

 
Γνωρίσµατα: Παρυδάτιο πουλί (25εκ.) µε πολύ µακρύ, ίσιο ράµφος. Η ράχη του είναι 

καστανοκόκκινη µε ανοιχτόχρωµες κατά µήκος γραµµές. Καστανοκόκκινες είναι 

επίσης οι φτερούγες του και το στήθος. Στο στήθος υπάρχουν επίσης διάσπαρτα 

σκούρα καστανά στίγµατα και η κοιλιά του είναι λευκή. Τα πόδια του είναι 

γκριζοπράσινα και σχετικά κοντά. ∆ιακριτά στοιχεία αποτελούν οι γραµµώσεις στο 

κεφάλι, παράλληλες µε το ράµφος του (Φωτογραφία 198) και η κοντή ουρά. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται σε σηµαντικούς αριθµούς το χειµώνα και στις 
αρχές της άνοιξης. Στα µέσα της άνοιξης µεταναστεύει σε βορειότερες χώρες για να 

αναπαραχθεί. Παρατηρείται στα υγρολίβαδα της ανατολικής πλευράς της λίµνης που 

αποτελούν τόπο τροφοληψίας για το είδος αυτό. Οι χρωµατισµοί του φτερώµατός του 
ταιριάζουν τόσο πολύ µε το γύρω περιβάλλον που διακρίνεται µε δυσκολία ακόµη και 

σε κοντινή απόσταση. Το στοιχείο αυτό εκµεταλλεύεται και παραµένει ακίνητο για να 

αποφύγει το βλέµµα των εχθρών του. Βέβαια όταν ο κίνδυνος πλησιάσει πολύ κοντά 

πετάει απότοµα και αποµακρύνεται µε γρήγορους και συνεχείς ελιγµούς. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή αλλά σε χώρες της Βόρειας 

Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται µε µακροασπόνδυλα που συλλαµβάνει µε το µακρύ του ράµφος από 

το λασπώδες έδαφος. 

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

είδος αυτό. 

 

  
Φωτογραφία 196. Μπεκατσίνι, ψάχνοντας για τροφή σε υγρολίβαδα 
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Φωτογραφία 197. Μπεκατσίνι, χαρακτηριστικές ανοιχτόχρωµες γραµµές κατά µήκος της ράχης 

 

 
Φωτογραφία 198. Μπεκατσίνι, µακρύ ίσιο ράµφος και χαρακτηριστικές ραβδώσεις  

στο κεφάλι παράλληλες µε το ράµφος 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Laridae (Γλάροι)  

Είδος: Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος Γλάρος) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µήκος 35-38 εκατοστά και παρουσιάζει εποχικό διµορφισµό. Το 

χρώµα των φτερούγων είναι σταθερά σταχτί µε σκούρο περιθώριο. Επίσης σταθερό 

όλες τις εποχές παραµένει το λευκό χρώµα που έχει στο υπόλοιπο φτέρωµα. Το 

κεφάλι του, το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα του έτους, είναι λευκό µε µια σκούρα 

βούλα πίσω από το µάτι (Φωτογραφία 200). Κατά την αναπαραγωγική όµως περίοδο 

γίνεται ολόκληρο σκούρο καστανό (Φωτογραφία 199). Το ράµφος του είναι 

κοκκινωπό αλλά την εποχή του ζευγαρώµατος παίρνει ένα σκούρο κερασί χρώµα. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι το κοινότερο είδος γλάρου που απαντά το χειµώνα όχι 

µόνο στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εµφανίζεται σε πολύ 

µεγάλους αριθµούς όλες τις εποχές του χρόνου, πλην του καλοκαιριού, γιατί την 
περίοδο εκείνη µεταναστεύει στις βορειότερες χώρες της Ευρώπης για να 

αναπαραχθεί. Παρατηρείται στη λίµνη αλλά και γύρω απ’ αυτή, σε αυλές σχολείων, 

σε οργωµένα χωράφια καθώς και σε σκουπιδότοπους.  

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή αλλά σε χώρες βορειότερα της 

Ελλάδας. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα ,σπόρους, ψάρια αλλά και µε υπολείµµατα ανθρώπινης 

τροφής που βρίσκει σε αφθονία σε σκουπιδότοπους. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 199. Καστανοκέφαλος Γλάρος, την 

αναπαραγωγική περίοδο το κεφάλι γίνεται καστανό 

και το ράµφος παίρνει κερασί χρώµα 

 
Φωτογραφία 200. Η σκούρα βούλα πίσω από το 

µάτι είναι χαρακτηριστική το µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα πλην της αναπαραγωγικής περιόδου 
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Φωτογραφία 201. Καστανοκέφαλοι γλάροι, δύο νεαρά και ένα ενήλικο άτοµο µε καστανό κεφάλι 

 

 
Φωτογραφία 202. Καστανοκέφαλοι γλάροι στην πόλη της Καστοριάς 
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Τάξη: Charadriiformes (Χαραδριόµορφα) 

Οικογένεια: Laridae (Γλάροι) 

Είδος: Larus cacchinans (Ασηµόγλαρος) 

 
Γνωρίσµατα: Ο Ασηµόγλαρος ξεχωρίζει εύκολα από τον Καστανοκέφαλο Γλάρο 

λόγω του πολύ µεγαλύτερου µεγέθους του (55-65εκ.) και του χοντρότερου ράµφους 

µε τη χαρακτηριστική κόκκινη βούλα στην άκρη του (Φωτογραφία 205). Επίσης το 

κεφάλι του είναι συνέχεια λευκό σε αντίθεση µε του Καστανοκέφαλου που γίνεται 

σκούρο καστανό κατά τη διάρκεια του ζευγαρώµατος. Χαρακτηριστικά ακόµη 

γνωρίσµατα αποτελούν η γκρίζα ράχη, τα µαύρα περιθώρια στις άκρες των 

φτερούγων µε τα λευκά στίγµατα, το λευκό φτέρωµα στο κάτω µέρος του σώµατος 

και το κίτρινο χρώµα των ποδιών και του ράµφους του.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρόλο που είναι ο πιο συχνά εµφανιζόµενος γλάρος στις 

ακτές της Ελλάδος, στην περιοχή µας εµφανίζεται σε µικρούς αριθµούς. Συνήθως 
παρατηρείται µεµονωµένα στην όχθη της λίµνης τη χειµερινή περίοδο. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή αλλά σε χώρες της Βόρειας 

Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται µε µαλάκια και ψάρια.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 203. Νεαρός Ασηµόγλαρος 
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Φωτογραφία 204. Ασηµόγλαρος, ενήλικο άτοµο 

 

 
Φωτογραφία 205. Ασηµόγλαρος, χαρακτηριστική η κόκκινη κηλίδα στην άκρη του ράµφους 
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Τάξη: Columbiformes (Περιστερόµορφα) 

Οικογένεια: Columbidae (Περιστέρια) 

Είδος: Streptopelia turtur (Τρυγόνι) 

 
Γνωρίσµατα: Με µέγεθος περίπου 28εκ. ξεχωρίζει εύκολα από τα άλλα 

Περιστερόµορφα από τις πολύ χαρακτηριστικές ασπρόµαυρες ραβδώσεις 

(Φωτογραφία 206) στην περιοχή του λαιµού. ∆ιακρίνεται επίσης από την 

καστανοκόκκινη ράχη µε τις µαύρες κηλίδες και το ροδόχρωµο λαιµό και στήθος.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Στην περιοχή µας εµφανίζεται σε µεγάλους αριθµούς την 

άνοιξη και το καλοκαίρι ενώ το φθινόπωρο µεταναστεύει στην Αφρική για να 

διαχειµάσει. Παρατηρείται συνήθως σε ζευγάρια, σε θαµνώδεις ανοιχτές περιοχές και 
σταροχώραφα.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά του στα κλαδιά 

των δέντρων και στους θάµνους. Την περίοδος της αναπαραγωγής, Μάιος - Ιούλιος, 

το θηλυκό γεννά 2 έως 3 φορές από 2 αυγά κάθε φορά. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στη 

φροντίδα των νεοσσών συµµετέχουν και τα δύο µέλη του ζευγαριού. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους, τρυφερούς βλαστούς και µικρά έντοµα που βρίσκει 

ψάχνοντας το έδαφος.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 206. Τρυγόνι, χαρακτηριστικές οι ασπρόµαυρες ραβδώσεις στο λαιµό 
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Φωτογραφία 207. Τρυγόνι, οι µαύρες κηλίδες µε τα καστανοκόκκινα περιθώρια στα ωµιαία  

φτερά και στα καλυπτήρια των φτερούγων βοηθούν στην αναγνώριση του 

 

 
Φωτογραφία 208. Τρυγόνι, το ρόδινο στήθος ξεχωρίζει από τη λευκή κοιλιά 
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Τάξη: Columbiformes (Περιστερόµορφα) 

Οικογένεια: Columbidae (Περιστέρια) 

Είδος: Streptopelia decaocto (∆εκοχτούρα) 

 
Γνωρίσµατα: Η οµοιόµορφα τεφροκαστανή ράχη, το τεφρορόδινο στήθος και η µονή 

µαύρη ράβδωση στο λαιµό (Φωτογραφία 209) την καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιµη 

από τα άλλα Περιστερόµορφα. Άλλα στοιχεία που διευκολύνουν την αναγνώριση της 

είναι το µέγεθος (31 εκ.) - λίγο µεγαλύτερο από του τρυγονιού - και το σκούρο χρώµα 

των µατιών. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Επιδηµητικό είδος, πολύ κοινό στην περιοχή. Παρατηρείται 

και σε αστικές περιοχές. Είναι πλήρως εξοικειωµένη µε την ανθρώπινη παρουσία. Ο 
πληθυσµός της παρουσιάζει αυξητική τάση. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Γεννά πέντε φορές το χρόνο από το 

Μάιο έως τον Οκτώβριο, δύο αυγά την κάθε φορά. Προτιµά να κτίζει τη φωλιά της 

πάνω σε δέντρα, πολύ συχνά όµως επιλέγει και υπήνεµες και ηλιόλουστες γωνιές των 

σπιτιών. Τα υλικά τα οποία χρησιµοποιεί για την κατασκευή της είναι συνήθως ξερά 

χόρτα και κλαδιά. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους και έντοµα που βρίσκει ψάχνοντας στο έδαφος. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 209. ∆εκοχτούρα, χαρακτηριστική η µαύρη ράβδωση στο λαιµό 
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Φωτογραφία 210. ∆εκοχτούρα, τη στιγµή που επωάζει τα αυγά της 

 
Φωτογραφία 211. Νεαρή ∆εκοχτούρα λίγο πριν εγκαταλείψει τη φωλιά της 
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Τάξη: Columbiformes (Περιστερόµορφα) 

Οικογένεια: Columbidae (Περιστέρια) 

Είδος: Columbia livia (Αγριοπερίστερο) 

 
Γνωρίσµατα: Με µέγεθος (33εκ.) λίγο µεγαλύτερο από τη ∆εκοχτούρα ξεχωρίζει 

εύκολα από τα άλλα Περιστερόµορφα από τις δύο πλατιές, µαύρες ραβδώσεις που 

υπάρχουν στις σταχτιές φτερούγες του (Φωτογραφία 214). Το κεφάλι, ο λαιµός και το 

στήθος είναι σκούρα γκρίζα µε χαρακτηριστικές πράσινες και βιολετί µεταλλικές 

ανταύγειες στην περιοχή γύρω από το λαιµό. Επιπρόσθετα στοιχεία που βοηθούν στην 

αναγνώριση αποτελούν το λευκό ουροπύγιο και η λευκή κηλίδα στη βάση του άνω 

µέρους του ράµφους. 

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

πληθυσµούς σε όλα σχεδόν τα οικοσυστήµατα της περιοχής. 

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά του σε 

απόκρηµνους βράχους αλλά και σε παλιά κτίσµατα. Γεννά 3-5 φορές το χρόνο από 

δύο αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους και τρυφερούς βλαστούς.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 212. Αγριοπερίστερα 
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Φωτογραφία 213. Αγριοπερίστερο 

 
Φωτογραφία 214. Αγριοπερίστερο, χαρακτηριστικές οι µαύρες ραβδώσεις στις φτερούγες 



 144

Τάξη: Cuculiformes (Κοκκυγόµορφα) 

Οικογένεια: Cuculidae (Κούκοι) 

Είδος: Cuculus camorus (Κούκος) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι λίγο µικρότερος στο µέγεθος (33εκ.) από το Βραχοκιρκίνεζο µε 

το οποίο πολλές φορές συγχέεται κατά την αναγνώριση. Το µεγαλύτερο µέρος του 

φτερώµατος είναι κυανότεφρο, εκτός της κοιλιάς και του στήθους - υπόλευκα µε 

εγκάρσιες σκουρότεφρες λωρίδες - και της ουράς που είναι τεφρή µε λευκές κηλίδες. 

∆ιαθέτει µακριές, µυτερές φτερούγες και µακριά στρογγυλεµένη ουρά. Το ράµφος του 

είναι κοντό, σχετικά χοντρό και κυρτό προς τα κάτω. Χαρακτηριστικά που επίσης 

βοηθούν στην αναγνώρισή του είναι ο κίτρινος δακτύλιος που περιβάλλει τα µάτια και 

τα κίτρινα πόδια του. Εκτός από τον κοινό τύπο κούκου µε τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, υπάρχει και ο σπάνιος τύπος που απαντά σε θηλυκά µόνο άτοµα µε 

κοκκινοκάστανο χρωµατισµό και σκουρόχρωµες ραβδώσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

σηµαντικό στοιχείο για τον εντοπισµό του αποτελεί και η χαρακτηριστική λαλιά του 

(κου-κου) από την οποία πήρε και την ονοµασία του.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή σε σηµαντικούς αριθµούς κυρίως 

την άνοιξη της οποίας θεωρείται προποµπός. Γνωστή είναι άλλωστε και η λαϊκή ρήση 

«Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη». Στην περιοχή παραµένει µέχρι και το 
καλοκαίρι, ενώ το φθινόπωρο µεταναστεύει νοτιότερα, προς την Αφρική για να 

διαχειµάσει. Παρατηρείται συνήθως σε υψίπεδα µε χαµηλή βλάστηση και λίγα 

διάσπαρτα δέντρα. 

Αναπαραγωγή: Ο κούκος είναι παρασιτικό πουλί. Το θηλυκό γεννά συνήθως εννέα 

αυγά σε εννέα διαφορετικές φωλιές άλλων ειδών κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται πολύ προσεχτικά χωρίς να υποπέσει στην αντίληψη των 

κατόχων της φωλιάς. Η επώαση του αυγού και η φροντίδα του νεοσσού επαφίεται 
στους θετούς γονείς, οι οποίοι συνεχίζουν να τον φροντίζουν ακόµα και όταν ο 

νεοσσός ξεπεράσει το µέγεθος τους Παρά το ότι δεν έχει παρατηρηθεί 

αναπαραγωγική διαδικασία στην περιοχή, η παρουσία του κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο υποδεικνύει την πιθανή αναπαραγωγή του στον τόπο µας. 

Τροφή: Είναι εντοµοφάγο είδος µε ιδιαίτερη προτίµηση στις κάµπιες που 

προσβάλλουν τα πεύκα. Η µεγάλη κατανάλωση αυτών των προνυµφών καθιστούν τον 

Κούκο ιδιαίτερα ωφέλιµο πουλί 

Καθεστώς προστασίας: ∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το 
είδος αυτό. 
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Φωτογραφία 215. Κούκος, χαρακτηριστικές οι εγκάρσιες λωρίδες στο στήθος και την κοιλιά  

καθώς και οι κίτρινος οφθαλµικός δακτύλιος 

 

 
Φωτογραφία 216. Κούκος 
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Τάξη:  Strigiformes (Γλαυκόµορφα) 

Οικογένεια: Strigidae (Γλαύκες) 

Είδος: Athene noctua (Κουκουβάγια) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρό (21-23εκ.) νυκτόβιο, αρπακτικό πουλί µε φύλα όµοια. Έχει 

σώµα κοντόχοντρο και φτέρωµα καστανό µε λευκά στίγµατα. Όπως όλες οι γλαύκες 

έχει γαµψό ράµφος, µεγάλο κεφάλι µε µεγάλα µάτια (στο συγκεκριµένο είδος έχουν 

κίτρινο χρώµα, Φωτογραφία 217) που βρίσκονται µπροστά και όχι πλάγια όπως 

συµβαίνει στα Αετόµορφα και στα Γερακόµορφα. Τα πόδια της καλύπτονται µε 

φτέρωµα και καταλήγουν σε γαµψά νύχια.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρατηρείται κυρίως το σούρουπο όλη τη διάρκεια του έτους. 
Στέκεται πάνω στις στέγες των σπιτιών, σε στύλους της ∆ΕΗ, καθώς επίσης σε 

φράχτες και δέντρα. Προτιµά συνήθως εγκαταλειµµένους οικισµούς και περιοχές µε 

χαµηλή βλάστηση.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Κάνει τη φωλιά της σε οπές σε 

εγκαταλειµµένα σπίτια, καθώς επίσης και σε κοιλότητες µεγάλων δέντρων. Γεννά τον 

Απρίλιο 3-6 αυγά τα οποία κλωσά για ένα µήνα. 

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

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων. 

 
Φωτογραφία 217. Κουκουβάγια µε τα χαρακτηριστικά µεγάλα κίτρινα µάτια 
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Φωτογραφία 218. Κουκουβάγια σε κλαδί δέντρου 

 

 
Φωτογραφία 219. Κουκουβάγια σε στύλο της ∆ΕΗ 

 


