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Τάξη: Caprimulgiformes (Αιγοθηλόµορφα) 

Οικογένεια: Caprimulgidae (Αιγοθηλίδες) 

Είδος: Caprimulgus europaeus (Γιδοβύζι - Γιδοβυζάστρα) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι ένα πολύ ξεχωριστό πουλί όσον αφορά στην εµφάνισή του. Έχει 

µέγεθος 27 εκατοστά, µακρύ σώµα µε µακριές φτερούγες και ουρά. Ο 

καστανόγκριζος χρωµατισµός του φτερώµατος µε τις διάσπαρτες ραβδώσεις και 

κηλίδες σε διάφορους τόνους του καστανού και µπεζ καθιστούν δύσκολο τον 

εντοπισµό του, καθώς συνήθως στέκεται σε έδαφος µε ίδιους χρωµατισµούς 

(Φωτογραφία 220). Αντιθέσεις στα χαρακτηριστικά του όπως το µεγάλο, πλατύ 

κεφάλι, πολύ µεγάλο στόµα και πολύ µικρό ράµφος βοηθούν στην αναγνώρισή του 

(Φωτογραφίες 221 & 222). Όταν παρατηρείται από κοντά είναι ορατές οι µακριές 
τρίχες που εκφύονται κατά µήκος του στόµατος.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται την άνοιξη και παραµένει όλο το καλοκαίρι. Το 
χειµώνα µεταναστεύει στην Αφρική για να διαχειµάσει. Παρατηρείται σε 

βοσκότοπους, στις παρυφές των δασών και στα ξέφωτα µε φτέρες. Η παρατήρηση του 

είναι σχετικά δύσκολη, γιατί δραστηριοποιείται κυρίως τη νύχτα, και εξαιτίας του 

πολύ καλού χρωµατισµού απόκρυψης που έχει. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Γεννά µία έως δύο φορές το χρόνο την 

περίοδο Μαΐου- Ιουλίου, δύο αυγά κάθε φορά σε φωλιά που κατασκευάζει πρόχειρα 

στο έδαφος.  

Τροφή: Είναι νυχτόβιο, εντοµοφάγο είδος µε κύρια προτίµηση στις νυχτοπεταλούδες. 

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. 

 
Φωτογραφία 220. Γιδοβυζάστρα µε χαρακτηριστικό χρωµατισµό 
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Φωτογραφία 221. Γιδοβυζάστρα µε το χαρακτηριστικά πλατύ κεφάλι 

 

 
Φωτογραφία 222. Γιδοβυζάστρα, διακρίνεται το εξαιρετικά µικρό ράµφος της 
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Τάξη: Coraciiformes (Κορακιόµορφα) 

Οικογένεια: Alcedinidae (Αλκυόνες) 

Είδος: Alcedo atthis (Αλκυόνη) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρό πουλί (16-17εκ.) µε φύλα όµοια. Έχει γαλαζοπράσινη ράχη και 

φτερούγες (Φωτογραφία 224), ενώ το στήθος και η κοιλιά είναι καστανά 

(Φωτογραφία 225). Πολύ χαρακτηριστικό είναι το µακρύ µαύρο ράµφος και η κοντή 

ουρά της (φωτογραφία 226). Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι ο λευκός 

λάρυγγας, οι δύο λευκές κηλίδες στα πλαϊνά του λαιµού και τα κοντά κόκκινα πόδια. 
Επίσης αναγνωρίζεται από το σε χαµηλό ύψος και πολύ γρήγορο πέταγµά της.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρατηρείται στις όχθες της λίµνης κυρίως τη χειµερινή 
περίοδο. Στέκεται σε πασσάλους που χρησιµοποιούνται για να δένουν οι ψαράδες τις 

βάρκες, πάνω στις βάρκες και σε κλαδιά δέντρων που κρέµονται πάνω από το νερό, 

περιµένοντας την κατάλληλη στιγµή να βουτήξει στο νερό και να πιάσει κάποιο ψάρι. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. 

Τροφή: Τρέφεται µε ψάρια, υδρόβια ασπόνδυλα και αµφίβια που πιάνει βουτώντας 

µέσα στο νερό. 

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.  

 
Φωτογραφία 223. Αλκυόνη σε καλάµια της λίµνης 
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Φωτογραφία 224. Αλκυόνη, διακρίνεται ο 

χαρακτηριστικός χρωµατισµός της ράχης 

 
Φωτογραφία 225. Αλκυόνη µε το 

χαρακτηριστικό χρωµατισµό του στήθους 

      

 
Φωτογραφία 226. Αλκυόνη στην αστική περιοχή της λίµνης αναµένοντας τη λεία της, διακρίνεται το 

µακρύ µαύρο ράµφος και η κοντή ουρά 
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Τάξη: Coraciiformes (Κορακιόµορφα) 

Οικογένεια: Meropidae (Μέροπες) 

Είδος: Merops apiaster (Μελισσοφάγος) 

 
Γνωρίσµατα: Από τα πιο πολύχρωµα πουλιά µε µήκος σώµατος 28εκ. και φύλα 

όµοια. Έχει ράχη πυρόξανθη, πράσινα πρωτεύοντα φτερά και ουρά, καστανοκόκκινο 

φτέρωµα στο πάνω µέρος του κεφαλιού, κίτρινο λάρυγγα, γαλαζοπράσινο στήθος και 

κοιλιά (Φωτογραφίες 227 & 228). Κατάλληλο για τη σύλληψη εντόµων είναι το 

µεγάλο και ελαφρά κυρτό προς τα κάτω ράµφος, (Φωτογραφία 229) ενώ τα µακριά 

και προεξέχοντα κεντρικά φτερά της ουράς βοηθούν στους ελιγµούς κατά την πτήση.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι µεταναστευτικό είδος που εµφανίζεται στην περιοχή µας 
τέλος Απριλίου, σε µεγάλους αριθµούς, και φεύγει το Σεπτέµβριο. Απαντάται κοντά 

σε ρέµατα καθώς και σε ανοιχτές θαµνώδεις περιοχές µε επικλινή εδάφη στα οποία 

ανοίγει στοές για την κατασκευή της φωλιάς.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Για την κατασκευή της φωλιάς επιλέγει 

θέσεις µε µεγάλη κλίση και γυµνές από βλάστηση. Πολλές φορές χρησιµοποιεί για το 

σκοπό αυτό τα πρανή των δρόµων καθώς και κάθετες επιφάνειες που δηµιουργούνται 

από εκχωµατώσεις. Στις απότοµες αυτές επιφάνειες ανοίγει στοές µέσα στις οποίες 

κατασκευάζει τη φωλιά του (Φωτογραφία 231). Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου γεννά 6-

7 αυγά τα οποία κλωσά για 20 µέρες. 

Τροφή: Παρά την ονοµασία του που παραπέµπει στην επιλογή ενός είδους εντόµου 

για την τροφή του (µέλισσες), η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Ο µελισσοφάγος 

τρέφεται µε διάφορα έντοµα (Φωτογραφία 230) που πιάνει µε το ράµφος του στον 
αέρα. Πριν τα καταπιεί τα χτυπάει µε το ράµφος του στα κλαδιά και µόνο όταν τα 

θανατώσει τα τρώει. 

Καθεστώς προστασίας: 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 227. Μελισσοφάγοι µε το χαρακτηριστικό χρωµατισµό της ράχης 

 

 
Φωτογραφία 228. ∆ιακρίνεται ο γαλαζοπράσινος χρωµατισµός του στήθους και της κοιλιάς 
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Φωτογραφία 229. Αναµένοντας τη λεία, διακρίνεται το µαύρο και ελαφρά κυρτό προς τα κάτω ράµφος 

 

Φωτογραφία 230. Ο Μελισσοφάγος τρέφεται κυρίως µε διάφορα έντοµα 
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Φωτογραφία 231. ∆ιαµορφώνοντας την είσοδο της φωλιάς 

 

 
Φωτογραφία 232. Μελισσοφάγοι µε ευδιάκριτο το χρωµατισµό της ράχης και του στήθους 
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Τάξη: Coraciiformes (Κορακιόµορφα) 

Οικογένεια: Coraciidae (Χαλκοκουρούνες) 

Είδος: Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι πολύ χαρακτηριστικό πουλί µε όµοια φύλα και εντυπωσιακό 

γαλάζιο φτέρωµα. Συγκεκριµένα έχει γαλάζιο χρώµα στο κεφάλι, στο στήθος και στην 

κοιλιά. Οι φτερούγες επίσης είναι γαλάζιες µε µαύρες άκρες. Σε αντίθεση µε τα 

παραπάνω µέρη, η ράχη της είναι πυρόξανθη. Το µέγεθός της είναι 28εκ.. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή το καλοκαίρι σε πολύ µικρούς 

αριθµούς. Παρατηρείται σε περιοχές µε λίγα δέντρα και χαµηλή βλάστηση να 

στέκεται πάνω σε κάποιο κλαδί δέντρου για τον καλύτερο εντοπισµό εντόµων που 

αποτελούν την τροφή της. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και µικρά τρωκτικά. 

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 233. Χαλκοκουρούνα, διακρίνεται ο χαρακτηριστικός χρωµατισµός της 
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Τάξη: Coraciiformes (Κορακιόµορφα) 

Οικογένεια: Upupidae (Έποπες) 

Είδος: Upupa epops (Τσαλαπετεινός) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι εύκολα αναγνωρίσιµο πουλί λόγω του χαρακτηριστικού του 

λοφίου. Αυτό είναι καστανοκόκκινο µε µαύρες απολήξεις και έχει την δυνατότητα να 

ανοίγει σαν βεντάλια. Ο Τσαλαπετεινός έχει µέγεθος 27εκ. και φύλα όµοια. Το 

φτέρωµα του είναι καστανοκόκκινο (Φωτογραφία 234)µε ασπρόµαυρες λουρίδες στις 

φτερούγες και την ουρά (Φωτογραφία 235). Πολύ χαρακτηριστικό είναι και το 
ράµφος του, µακρύ λεπτό και κυρτό προς τα κάτω (Φωτογραφία 236). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή την άνοιξη σε σηµαντικούς 
αριθµούς και φεύγει το Σεπτέµβριο. Απαντάται τόσο µέσα σε οπωρώνες όσο και σε 

περιοχές µε αραιά δέντρα και χαµηλή βλάστηση. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Γεννά 5-8 αυγά την περίοδο Μαΐου-

Ιουλίου σε φωλιά που κάνει συνήθως σε οπές δέντρων.  

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα, προνύµφες εντόµων και σκουλήκια που βρίσκει 

σκαλίζοντας το έδαφος µε το µακρύ του ράµφος. 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 234. ∆ιακρίνεται ο χαρακτηριστικός χρωµατισµός του φτερώµατος του Τσαλαπετεινού 
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Τάξη: Piciformes (∆ρυοκολαπτόµορφα) 

Οικογένεια: Picidae (∆ρυοκολάπτες) 

Είδος: Picus viridis (Πρασινοτσικλιτάρα, ∆ρυοκολάπτης) 

 
Γνωρίσµατα: Πολύ χαρακτηριστικός ∆ρυοκολάπτης που ξεχωρίζει εύκολα από τα 

άλλα είδη ∆ρυοκολαπτών λόγω των πρασινωπών αποχρώσεων στο φτέρωµά του. 

Συγκεκριµένα έχει λαδοπράσινη ράχη, κιτρινοπράσινο ουροπύγιο, πρασινότεφρη 
κοιλιά και στήθος και κόκκινο φτέρωµα στο πάνω µέρος του κεφαλιού. Άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι το µαύρο χρώµα στα πλάγια του κεφαλιού 

(Φωτογραφία 237) και τα µαύρα µουστάκια που στο αρσενικό έχουν κόκκινη την 

κεντρική περιοχή. 

Βιότοπος – εµφάνιση: ∆ιαµένει στην περιοχή όλο το χρόνο. Απαντάται µέσα σε 

δάση, καθώς και σε καλλιεργούµενες εκτάσεις µε διάσπαρτα δένδρα. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του την περίοδο 

Μαΐου-Ιουλίου σε οπές δέντρων που ο ίδιος ανοίγει µε το δυνατό του ράµφος.  

Τροφή: Τρέφεται µε µυρµήγκια και προνύµφες µυρµηγκιών και άλλων εντόµων που 

τα συλλαµβάνει χρησιµοποιώντας την µακριά και κολλώδη γλώσσα του.  

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 237. Πρασινοτσικλιτάρα, διακρίνεται το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώµα στο κεφάλι  

και το µαύρο χρώµα στα πλάγιο µέρος του  
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Φωτογραφία 238. Χαρακτηριστική στάση Πρασινοτσικλιτάρας σε κορµό δέντρου 
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Τάξη: Piciformes (∆ρυοκολαπτόµορφα) 

Οικογένεια: Picidae (∆ρυοκολάπτες)  

Είδος: Dedrocopοs syriacus (Βαλκανοτσικλιτάρα) 

 
Γνωρίσµατα: Με µέγεθος 22-25εκ., διακρίνεται από το µακρύ της ράµφος, το 

ασπρόµαυρο φτέρωµα στο πάνω µέρος του σώµατος και το κόκκινο χρώµα στα κάτω 
καλυπτήρια φτερά της ουράς. Συγκεκριµένα έχει µαύρη ράχη, µαύρες φτερούγες µε 

άσπρα στίγµατα διατεταγµένα σε εγκάρσιες γραµµές και δύο µεγάλες άσπρες περιοχές 

στους ώµους. Το στήθος, η κοιλιά και το µέτωπο έχουν µπεζ χρώµα, ενώ το στέµµα 

είναι διαφορετικό στα δύο φύλα, στοιχείο που επιτρέπει τη µεταξύ τους διάκριση. Στο 

θηλυκό το στέµµα είναι µαύρο (Φωτογραφία 240), ενώ το αρσενικό έχει µια περιοχή 
στο πίσω µέρος που είναι κόκκινη. Στα νεαρά το στέµµα είναι κόκκινο και 

περιβάλλεται από µια στενή µαύρη ζώνη (Φωτογραφίες 239 & 241). Στα νεαρά 

επίσης παρατηρείται κόκκινη χροιά στο στήθος και ράβδωση στα πλευρά και στην 
κοιλιά. Αλλά στοιχεία που βοηθούν στον εντοπισµό και την αναγνώρισή του είναι ο 

χαρακτηριστικός ήχος από το χτύπηµα του ράµφους στους κορµούς των δέντρων, το 

επίσης χαρακτηριστικό κελάηδισµα που θυµίζει κλάµα και η κάθετη στάση της.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος. Απαντάται αρκετά συχνά στο 

παραλίµνιο δάσος, στο αλσύλλιο του Προφήτη Ηλία και σε γεωργικές εκτάσεις µε 

δενδρώδεις καλλιέργειες.  

Αναπαραγωγή: Ανήκει στα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή. Φτιάχνει την 

φωλιά της σε κοιλώµατα των δέντρων. Γεννά µία φορά το χρόνο την περίοδο Μαΐου-

Ιουνίου, 4-7 αυγά. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και προνύµφες εντόµων που βρίσκει τρυπώντας τους 

κορµούς των δέντρων µε το ισχυρό της ράµφος καθώς επίσης µε καρπούς και 

σπόρους. 

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 239. Νεαρή Βαλκανοτσικλιτάρα σε χαρακτηριστική στάση 

 

 
Φωτογραφία 240. Θηλυκή Βαλκανοτσικλιτάρα, 

διακρίνεται ο χρωµατισµός της ράχης 

 
Φωτογραφία 241.Νεαρή Βαλκανοτσικλιτάρα στην 

είσοδο της φωλιάς 
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Τάξη: Piciformes (∆ρυοκολαπτόµορφα) 

Οικογένεια: Picidae (∆ρυοκολάπτες) 

Είδος: Dedrocopοs minor  (Νανοτσικλιτάρα) 

 
Γνωρίσµατα: Με µέγεθος 14-15εκ. είναι ο µικρότερος ∆ρυοκολάπτης της Ευρώπης. 

Το µικρό του µέγεθος τον κάνει εύκολα αναγνωρίσιµο από τα άλλα είδη 

∆ρυοκολαπτών που είναι πολύ µεγαλύτερα από αυτόν. Εµφανίζει φυλετικό 

διµορφισµό. To αρσενικό ξεχωρίζει από την κόκκινη κορόνα, ενώ στο θηλυκό αυτή 

είναι µαύρη. Κοινά χαρακτηριστικά και των δύο φύλων είναι το µαύρο χρώµα στο 

πάνω µέρος του φτερώµατος µε άσπρες κηλίδες διατεταγµένες σε εγκάρσιες λωρίδες. 

Το κάτω µέρος του φτερώµατος είναι υπόλευκο µε αχνή µαύρη γράµµωση. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η απουσία κόκκινου χρωµατισµού στα κάτω 
καλυπτήρια φτερά της ουράς που εµφανίζεται σε άλλα είδη ∆ρυοκολαπτών. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος. Απαντάται σε µικρούς αριθµούς στο 
παραλίµνιο δάσος, στο αλσύλλιο του Προφήτη Ηλία και σε γεωργικές εκτάσεις µε 

δενδρώδεις καλλιέργειες.  

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

φωλιά του σε κοιλώµατα των δέντρων µε διάµετρο εισόδου γύρω στα 3 εκ.. Γεννά µία 

φορά το χρόνο την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, 4-6 αυγά. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και προνύµφες εντόµων που βρίσκει ανασηκώνοντας µε 

το ράµφος του το χαλαρό και σάπιο φλοιό των δέντρων. Επίσης συλλαµβάνει έντοµα 

που βρίσκει στους κορµούς των δέντρων κοντά στο έδαφος. 

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. 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: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Alaudidae (Κορυδαλοί) 

Είδος: Galerida cristata (Κατσουλιέρης) 

 
Γνωρίσµατα: Γκριζοκάστανο πουλί µε µέγεθος 17εκ., χαρακτηριστικό ανασηκωµένο 

λοφίο (Φωτογραφία 244) και σχετικά µακρύ και ελαφρά κυρτό προς τα κάτω ράµφος. 

Το στήθος του έχει ανοιχτό µπεζ χρώµα µε σκούρες ραβδώσεις. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε σηµαντικούς 

αριθµούς. Προτιµά ανοιχτές περιοχές µε χαµηλή βλάστηση, σιτοκαλλιέργειες αλλά 

και εδάφη γυµνά από βλάστηση. Παρατηρείται επίσης στα κράσπεδα των δρόµων, σε 

αυλές σπιτιών και σε διάφορα άλλα σηµεία κατοικηµένων περιοχών. 

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος και 
γεννά δύο φορές την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, 3-5 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους και έντοµα. 

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

είδος αυτό. 

 

 
Φωτογραφία 243. Κατσουλιέρης σε χιονισµένο έδαφος 
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Φωτογραφία 244. Κατσουλιέρης, διακρίνεται το χαρακτηριστικό του λοφίο 

 

 
Φωτογραφία 245. Κατσουλιέρης 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Hirundinidae (Χελιδόνια) 

Είδος: Hirundo rustica (Σταυλοχελίδονο) 

 
Γνωρίσµατα: (17-19εκ) Έχει µεταλλικό σκούρο µπλε χρώµα στο πάνω µέρος του 

φτερώµατος (Φωτογραφία 246), καστανοκόκκινο µέτωπο και λάρυγγα, φαρδιά 

µαύρη-µπλε λωρίδα κάτω από το λάρυγγα (Φωτογραφία 247) και λευκό το υπόλοιπο 

κάτω µέρος του φτερώµατος. Πολύ χαρακτηριστική είναι η µεγάλη διχαλωτή ουρά, το 

µικρό του ράµφος και το µεγάλο άνοιγµα του στόµατος. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό πουλί που κάνει την εµφάνιση του στην 

περιοχή στα µέσα Μαρτίου και φεύγει στις αρχές Οκτωβρίου για να διαχειµάσει στην 
Αφρική. Παρατηρείται σε µεγάλους πληθυσµούς καθ’ όλη τη διάρκεια της άνοιξης 

και του καλοκαιριού στα υγρολίβαδα γύρω από τη λίµνη καθώς επίσης σε 

καλλιεργούµενες και λιβαδικές εκτάσεις. 

Αναπαραγωγή: Κατασκευάζει τη φωλιά του σε σχήµα ανοιχτού κυπέλλου 

χρησιµοποιώντας λάσπη, άχυρο και πούπουλα. Επιλέγει για το σκοπό αυτό συνήθως 

θέσεις κάτω από µπαλκόνια, στέγες σπιτιών και αποθηκών. Γεννά δύο φορές την 

περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, 4-6 αυγά την κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά έντοµα που πιάνει κατά τη διάρκεια της πτήσης του. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 

 
Φωτογραφία 246. Σταυλοχελίδονο, διακρίνεται το µεταλλικό σκούρο µπλε χρώµα στο πάνω µέρος του 

φτερώµατος 
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Φωτογραφία 247. Σταυλοχελίδονο, διακρίνεται ο καστανοκόκκινος λάρυγγας  

και η φαρδιά µαύρη-µπλε λωρίδα στο κάτω µέρος του 

 

 
Φωτογραφία 248. Σταυλοχελίδονο επιλέγοντας υλικό για το χτίσιµο της φωλιάς 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Hirundinidae (Χελιδόνια) 

Είδος: Hirundo daurica (∆εντροχελίδονο, Μιλτοχελίδονο)   

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (18εκ.) µε το Σταυλοχελίδονο από το οποίο όµως 

εύκολα ξεχωρίζει από τον καστανοκόκκινο αυχένα (Φωτογραφία 249), την 

ξανθοκάστανη οφθαλµική λωρίδα (Φωτογραφία 250), το καστανοκόκκινο ουροπύγιο 

και την έλλειψη της µαύρο-µπλε λωρίδας στο λαιµό. Επίσης όπως και το 

Σταυλοχελίδονο διαθέτει µακριά διχαλωτή ουρά, µικρό ράµφος και µεγάλο στόµα. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό πουλί που εµφανίζεται στην περιοχή το 

Μάρτιο και φεύγει στα τέλη Σεπτεµβρίου για να διαχειµάσει στην Αφρική. 
Παρατηρείται σε σηµαντικούς πληθυσµούς σε αγροτικούς οικισµούς, σε ανοιχτές 

ορεινές και ηµιορεινές περιοχές.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Γεννά δύο φορές το έτος την περίοδο 

Απριλίου-Ιουνίου, 3-5 αυγά την κάθε φορά. Φτιάχνει τη φωλιά του σε εσοχές βράχων, 

κάτω από γέφυρες και σε στέγες αγροτικών κτιρίων. Η φωλιά έχει πολύ 

χαρακτηριστική µορφή, είναι κλειστή σαν µικρή στάµνα και διαθέτει σωλήνα 

εισόδου. Για την κατασκευή της χρησιµοποιεί λάσπη και πούπουλα. 

Τροφή:Τρέφεται µε µικρά έντοµα που συλλαµβάνει καθώς πετά  

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

Σύµβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των 
φυσικών βιοτόπων.  

 

 
Φωτογραφία 249. Μιλτοχελίδονο, διακρίνεται ο καστανοκόκκινος αυχένας 
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Φωτογραφία 250. ∆ιακρίνεται η ξανθοκάστανη 

οφθαλµική λωρίδα  

 
Φωτογραφία 251. Αναζήτηση τροφής  

 

 
Φωτογραφία 252. Μιλτοχελίδονο (πίσω) και Σπιτοχελίδονο (µπροστά)  

 

 
Φωτογραφία 253. Μιλτοχελίδονο, επίδειξη του φτερώµατος 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Hirundinidae (Χελιδόνια)   

Είδος: Delichon urbica (Σπιτοχελίδονο)  

 
Γνωρίσµατα: Ξεχωρίζει από τα δύο άλλα είδη Χελιδονιών από το πολύ µικρότερο 

µέγεθος (13εκ.), τη µικρότερη διχαλωτή ουρά, το λευκό ουροπύγιο καθώς και από τα 

κοντά του πόδια καλυµµένα µε φτερά ως τις άκρες (Φωτογραφία 254). Το πάνω µέρος 

του φτερώµατος έχει µαύρο–µπλε αποχρώσεις και το φτέρωµα της κοιλιάς είναι 

ολόλευκο. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Όπως και τα άλλα δύο είδη Χελιδονιών είναι αποδηµητικό 

πουλί που εµφανίζεται στις αρχές της άνοιξης για να αναπαραχθεί στην περιοχή, ενώ 
στα τέλη Σεπτεµβρίου αναχωρεί για την Αφρική όπου και διαχειµάζει. Παρατηρείται 

σε σηµαντικούς αριθµούς σε όλες τις κατοικηµένες περιοχές, στα υγρολίβαδα γύρω 

από τη λίµνη και στις αγροτικές περιοχές.  

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Γεννά δύο φορές το χρόνο, την περίοδο 

Απριλίου-Σεπτεµβρίου, 4-5 αυγά την κάθε φορά. Κατασκευάζει τη φωλιά του κάτω 

από τα γείσα και τις βεράντες των κτιρίων. Είναι κλειστή και έχει για είσοδο ένα πολύ 

µικρό άνοιγµα στο πάνω µέρος της (Φωτογραφία 256). Αρκετές φορές το 

Σπιτοχελίδονο προτιµά να κάνει τη φωλιά του δίπλα στις φωλιές άλλων πουλιών του 

ίδιου είδους δηµιουργώντας έτσι ένα χαρακτηριστικό σύµπλεγµα. που µοιάζει µε 

µικρή αποικία. 

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά έντοµα που συλλαµβάνει καθώς πετά. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία. 254. Σπιτοχελίδονο, διακρίνεται ο χαρακτηριστικός χρωµατισµός  

και τα φτερά των ποδιών του 
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Φωτογραφία 255. Σπιτοχελίδονο, διακρίνεται ο χαρακτηριστικός χρωµατισµός της ράχης 

 

 
Φωτογραφία 256. Η χαρακτηριστική φωλιά του Σπιτοχελίδονου 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Motacillidae (Κελάδες - Σουσουράδες) 

Είδος: Anthus spinoletta (Νεροκελάδα) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µέγεθος 17εκ. µε σκουρόχρωµο µακρύ ράµφος και σκουρόχρωµα 

πόδια. Ανήκει στα είδη που παρουσιάζουν άλλο φτέρωµα το χειµώνα και άλλο την 

άνοιξη και το καλοκαίρι (εποχικός διµορφισµός). Συγκεκριµένα το χειµώνα το πάνω 
µέρος του φτερώµατος είναι σκούρο καστανό ενώ το κάτω είναι υπόλευκο µε σκούρες 

καστανές ραβδώσεις (Φωτογραφία 258). Επίσης οι φτερούγες παρουσιάζουν δύο 

λεπτές άσπρες ρίγες. Την άνοιξη το πάνω µέρος του φτερώµατος γίνεται 

σταχτοκάστανο, το κεφάλι παίρνει σταχτί χρώµα και εµφανίζεται λευκό φρύδι 

(Φωτογραφία 259). Οι ραβδώσεις του στήθους χάνονται αποκτώντας µια ρόδινη 
απόχρωση. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό είδος. Στην περιοχή εµφανίζεται τη 
χειµερινή περίοδο για να διαχειµάσει. Παραµένει µέχρι τις αρχές της άνοιξης οπότε 

µεταναστεύει βορειότερα για να αναπαραχθεί. Απαντάται σε σηµαντικούς αριθµούς 

στα υγρολίβαδα της λίµνης ακόµα και µέσα σε πάρκα και παιδικές χαρές κοντά στη 

λίµνη. Συνήθως κινείται πάνω στο έδαφος για εύρεση τροφής. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή αλλά σε µεγαλύτερα γεωγραφικά 

πλάτη. 

Τροφή:Τρέφεται µε µικρά έντοµα και ασπόνδυλα που βρίσκει ψάχνοντας σε υγρά 

κυρίως εδάφη. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 

 
Φωτογραφία 257. Νεροκελάδα αναζητώντας τροφή στα ρηχά υγρολίβαδου 
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Φωτογραφία 258. Νεροκελάδα µε χειµερινό φτέρωµα 

 

 
Φωτογραφία 259. Νεροκελάδα µε ανοιξιάτικο – καλοκαιρινό φτέρωµα 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Motacillidae (Κελάδες-Σουσουράδες) 

Είδος: Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µέγεθος 18εκ.. Όπως όλες οι σουσουράδες χαρακτηρίζεται από το 

λεπτό ράµφος, τα λεπτά πόδια και τη µακριά ουρά (Φωτογραφία 262). Ξεχωρίζει από 

το σταχτί χρώµα στο πάνω µέρος του φτερώµατος, το κιτρινωπό κάτω µέρος και την 

µακρύτερη, µαύρη - µε λευκά τα εξωτερικά πηδαλιούχα φτερά – ουρά. Παρατηρείται 

εποχικός και φυλετικός διµορφισµός. Τη χειµερινή περίοδο τα δύο φύλα είναι 
παρόµοια έχοντας λευκό λαιµό (Φωτογραφία 260). Το καλοκαίρι υπάρχει 

διαφοροποίηση στο φτέρωµα. Τα αρσενικά την περίοδο αυτή εµφανίζουν µαύρη 

τραχηλιά, λευκό φρύδι, λευκή υποµυστακιαία γραµµή και κίτρινο το υπόλοιπο κάτω 

µέρος του φτερώµατος. Τα θηλυκά εµφανίζουν γκριζόµαυρο λαιµό, ασαφή 

υποµιστακιαία γραµµή και ξανθόλευκο φρύδι. Ένα κοινό στοιχείο και των δύο φύλων, 

ανεξαρτήτως εποχής, είναι οι µαύρες φτερούγες. 

 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Εντοπίζεται πολύ 

συχνά σε περιοχές µε υγρό στοιχείο, όπως γύρω από τη λίµνη και στα ρέµατα της 
περιοχής Παρατηρείται συνήθως µόνη της ή σε ζευγάρι, κινούµενη γρήγορα κατά 

µήκος της όχθης των ρεµάτων ή της λίµνης, ψάχνοντας για έντοµα και ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: Γεννά δύο φορές το χρόνο, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, 4-5 

αυγά την κάθε φορά. Φτιάχνει τη φωλιά της σε κοιλώµατα στις όχθες των ρεµάτων, 

στις ρίζες των δέντρων, κάτω από γέφυρες αλλά και σε παλιά κτίσµατα. 

Τροφή: Τρέφεται µε µικρά έντοµα και ασπόνδυλα που βρίσκει είτε πετώντας είτε 

ψάχνοντας στις όχθες των ρεµάτων και της λίµνης. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 260. Σταχτοσουσουράδα, χειµερινό φτέρωµα, συχνάζει σε περιοχές µε υγρό στοιχείο 
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Φωτογραφία 261. Σταχτοσουσουράδα, χειµερινό φτέρωµα, ψάχνοντας για έντοµα 

 

  

Φωτογραφία 262. Σταχτοσουσουράδα, διακρίνεται η µακριά της ουρά και τα κίτρινα  

κάτω καλυπτήρια φτερά της 
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