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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Motacillidae (Κελάδες-Σουσουράδες) 

Είδος: Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (18εκ.) µε τη Σταχτοσουσουράδα από την οποία 

εύκολα ξεχωρίζει από το ασπρόµαυρο φτέρωµά της. Παρουσιάζει φυλετικό και 

εποχικό διµορφισµό. Την καλοκαιρινή περίοδο το αρσενικό ξεχωρίζει σχετικά εύκολα 

από το θηλυκό, ενώ το χειµώνα έχουν παρόµοιο φτέρωµα. Το αρσενικό το καλοκαίρι 

έχει µαύρη κορόνα και αυχένα που δηµιουργεί αντίθεση µε το γκρίζο µανδύα 
(Φωτογραφία 264). Επίσης έχει λευκή κοιλιά, λευκό µέτωπο και µαύρη τραχηλιά που 

φτάνει µέχρι το στήθος. Οι φτερούγες του είναι µαύρες µε λευκές ρίγες. Το θηλυκό 

την περίοδο αυτή διαφέρει από το µικρότερης έκτασης µαύρο φτέρωµα στο στήθος 

και το κεφάλι. Ο αυχένας είναι γκριζόµαυρος και δε δηµιουργεί αντίθεση µε το γκρίζο 

µανδύα. Το χειµώνα απουσιάζει τελείως η µαύρη κορόνα από τα δύο φύλα τα οποία 

έχουν λευκό λάρυγγα και µαύρη λωρίδα στο στήθος σε µορφή πετάλου. Και τα δύο 

φύλα έχουν µακριά ασπρόµαυρη ουρά την οποία κινούν συνέχεια πάνω – κάτω. 

 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε µεγαλύτερη 
συχνότητα τη χειµερινή περίοδο. Παρατηρείται σε διάφορα περιβάλλοντα όπως γύρω 

από περιοχές µε νερό, στα κράσπεδα των δρόµων, σε πλατείες (Φωτογραφία 265) και 

γενικά σε περιοχές µε χαµηλή βλάστηση.   

Αναπαραγωγή: ∆εν έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή. 

Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι γεννά δύο φορές το χρόνο, 5-6 αυγά την κάθε φορά, 

την περίοδο Απριλίου Αυγούστου. Για την κατασκευή της φωλιάς επιλέγει κοιλώµατα 
βράχων, κτιρίων, καθώς επίσης ψηλά δέντρα και κισσούς. 

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

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

 
Φωτογραφία 263 Λευκοσουσουράδα στην όχθη της λίµνης αναζητώντας τροφή 
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Φωτογραφία 264. Αρσενική Λευκοσουσουράδα την καλοκαιρινή περίοδο  

 

 
Φωτογραφία 265. Αρσενική Λευκοσουσουράδα, συχνά παρατηρείται σε πλατείες και πάρκα 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Motacillidae (Κελάδες-Σουσουράδες) 

Είδος: Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (18εκ.) µε τις άλλες Σουσουράδες από τις οποίες 

όµως ξεχωρίζει από το πολύ έντονο κίτρινο χρώµα στο κάτω µέρος του φτερώµατος -

λαιµός, στήθος και κοιλιά – (Φωτογραφία 267). Το πάνω µέρος του φτερώµατος είναι 

λαδοπράσινο (Φωτογραφία 268), ενώ το κεφάλι παίρνει διάφορους χρωµατισµούς 

ανάλογα µε το υποείδος (µπορεί να είναι κίτρινο, σταχτί, ή µαύρο). Όπως και οι άλλες 
Σουσουράδες έχει µακριά ουρά, λεπτό ράµφος και λεπτά πόδια. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό πουλί. Έρχεται στην περιοχή την άνοιξη 
και φεύγει το φθινόπωρο για να διαχειµάσει στην Αφρική. Παρατηρείται σε 

σηµαντικούς αριθµούς στα υγρολίβαδα της λίµνης και σε άλλες περιοχές µε χαµηλή 

βλάστηση και παρουσία νερού.  

Αναπαραγωγή: ∆εν έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή. 

Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι γεννά δύο φορές το χρόνο, 5-6 αυγά κάθε φορά, την 

περίοδο Μαΐου- Ιουλίου. ∆ηµιουργεί τη φωλιά της στο έδαφος ανάµεσα σε χόρτα και 

θάµνους. 

Τροφή:Τρέφεται µε έντοµα και υδρόβια ασπόνδυλα ψάχνοντας ενώ µετακινείται 

συνεχώς στο έδαφος. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 

 
Φωτογραφία 266.Κιτρινοσουσουράδα αναζητώντας έντοµα στο έδαφος  
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Φωτογραφία 267. Κιτρινοσουσουράδα, το έντονο κίτρινο χρώµα στο κάτω µέρος του φτερώµατος την 

καθιστά εύκολα αναγνωρίσιµη 

 
Φωτογραφία 268. Κιτρινοσουσουράδα, διακρίνεται το λεπτό ράµφος της και το  

λαδοπράσινο φτέρωµα της ράχης 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες) 

Είδος: Erithacus rubecula (Κοκκινολαίµης) 

 
Γνωρίσµατα: Είναι µικρό πουλί στο µέγεθος (14εκ.), µε παχουλή µορφή και 

δυσδιάκριτο λαιµό (Φωτογραφία 270). Όπως προκύπτει και από το όνοµα του έχει 

κοκκινωπό χρώµα στο λαιµό, που επεκτείνεται στο στήθος και στο µέτωπο. Αλλά 

χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα είναι το καφετί φτέρωµα στο πάνω µέρος του 

σώµατος και η λευκή κοιλιά (Φωτογραφία 269). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Παρατηρείται µέσα στο 

δάσος και στις δενδρώδεις καλλιέργειες γύρω από τη λίµνη. Παρότι υπάρχει στην 
περιοχή όλο το χρόνο, η εµφάνισή του είναι εντονότερη το χειµώνα. Την περίοδο 

αυτή µετακινούνται πληθυσµοί από τις ορεινές περιοχές προς τις πεδινές που η 

εύρεση τροφής είναι ευκολότερη. Σπάνια παρατηρούνται σε µια περιοχή περισσότεροι 

από έναν κοκκινολαίµηδες λόγω της έντονης εκδήλωσης της κυριαρχίας του καθενός 

στο ζωτικό του χώρο. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του σε κισσούς, 

φράκτες, σε κοιλώµατα δέντρων και σε κοιλώµατα του εδάφους. Γεννά δύο φορές το 
χρόνο, την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, 4- 6 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και σπόρους. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 269. Χαρακτηριστική εικόνα Κοκκινολαίµη  
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Φωτογραφία 270. Κοκκινολαίµης, διακρίνεται το σχεδόν σφαιρικό του σχήµα µε το δυσδιάκριτο λαιµό 

 

 
Φωτογραφία 271. Κοκκινολαίµης, διακρίνεται εύκολα το χειµώνα στα γυµνά κλαδιά 



 184

Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες) 

Είδος: Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρό σε µέγεθος πουλί (14,5εκ) µε χαρακτηριστικό καστανοκόκκινο 

έως πορτοκαλί χρώµα στην ουρά. Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό 

αναγνωρίζεται εύκολα από το σταχτόµαυρο σώµα που δηµιουργεί αντίθεση µε την 

καστανοκόκκινη ουρά (Φωτογραφία 273). Ο χρωµατισµός στο σώµα δεν είναι 

οµοιόµορφος. Το πρόσωπο και το στήθος είναι µαύρα, ενώ η κοιλιά του είναι 
σταχτόλευκη. Το πάνω µέρος του φτερώµατος είναι σταχτόµαυρο µε µία 

χαρακτηριστική άσπρη περιοχή σε κάθε φτερό. Το θηλυκό διακρίνεται από το 

οµοιόµορφο σταχτοκαστανό φτέρωµα (Φωτογραφία 274).  

Βιότοπος – εµφάνιση: Επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Ο βασικός του βιότοπος 

είναι οι βραχώδεις ορεινές περιοχές. Το χειµώνα προκειµένου να εξασφαλίσει 

καταφύγιο και τροφή µετακινείται στα πεδινά. Την περίοδο αυτή µπορεί να 

παρατηρηθεί ακόµα και στις αυλές των σπιτιών.  

Αναπαραγωγή:Ανήκει στα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά 

του σε κοιλώµατα βράχων σε ορεινές τοποθεσίες αλλά και σε οπές τοίχων και παλιών 

ερειπωµένων κτιρίων σε εγκαταλειµµένα ορεινά χωριά. Γεννά δύο φορές το χρόνο, 

την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, 4-6 αυγά κάθε φορά. 

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

έδαφος. Στις διατροφικές του συνήθειες επίσης περιλαµβάνονται σπόροι και 

βατόµουρα. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

 
Φωτογραφία 272. Αρσενικός Καρβουνιάρης µε το χαρακτηριστικό σταχτόµαυρο φτέρωµα 
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Φωτογραφία 273. Αρσενικός Καρβουνιάρης, η καστανοκόκκινη ουρά του δηµιουργεί αντίθεση µε το 

σταχτόµαυρο υπόλοιπο φτέρωµα 

 

 
Φωτογραφία 274. Θηλυκός Καρβουνιάρης µε σταχτοκάστανο φτέρωµα και καστανοκόκκινη ουρά 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες) 

Είδος: Saxicola torquata (Μαυρολαίµης) 

 
Γνωρίσµατα:Έχει κοντόχοντρη µορφή και µέγεθος 13εκ.. Παρουσιάζει φυλετικό 

διµορφισµό, στο αρσενικό παρατηρούνται µεγαλύτερες χρωµατικές αντιθέσεις. Ο 

λαιµός, το κεφάλι, η ράχη και η ουρά του είναι µαύρα. Τα φτερά του είναι επίσης 

µαύρα µε στενές λευκές ραβδώσεις. Τη µονοτονία του µαύρου ωστόσο «σπάζει» το 

καστανοκόκκινο στήθος, η υπόλευκη κοιλιά και οι δύο λευκές λωρίδες στα πλαϊνά 
του λαιµού (Φωτογραφίες 275, 276 & 278). Το θηλυκό από την άλλη πλευρά είναι 

καστανό στο πάνω µέρος και καστανοκόκκινο στο στήθος και την κοιλιά 

(Φωτογραφία 277). Στην αναγνώριση βοηθά και η όρθια στάση του Μαυρολαίµη 

όπως συνήθως απαντάται πάνω στις κορυφές της θαµνώδους και ποώδους βλάστησης. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή σε µικρούς αριθµούς την άνοιξη, 

παραµένει όλο το καλοκαίρι, ενώ το φθινόπωρο µετακινείται στη Νότια Ελλάδα για 

να διαχειµάσει. Απαντάται σε περιοχές µε χαµηλή βλάστηση όπως λιβάδια και 
πλαγιές λόφων. 

Αναπαραγωγή: Η παρουσία του στην περιοχή κατά την αναπαραγωγική περίοδο 

υποδηλώνει την πιθανή αναπαραγωγή του εδώ. Γεννά δύο φορές το χρόνο, την 
περίοδο Μαΐου - Ιουλίου, 5-6 αυγά κάθε φορά, σε φωλιές που κάνει στο έδαφος ή στις 

ρίζες µικρών θάµνων. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και αράχνες που συλλαµβάνει στο έδαφος, αφού έχει 

προηγηθεί ο εντοπισµός τους. Για το σκοπό αυτό ο Μαυρολαίµης συνήθως στέκεται 
σε ένα ψηλό σηµείο (π.χ. κορυφή ενός θάµνου) το οποίο χρησιµοποιεί ως 

παρατηρητήριο. Μερικές φορές η σύλληψη του εντόµου γίνεται κατά την πτήση. Στο 

διαιτολόγιο του περιλαµβάνονται επίσης σκουλήκια και σπόροι που βρίσκει 

ψάχνοντας στο έδαφος. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 275. Αρσενικός Μαυρολαίµης, χαρακτηριστική είναι η αντίθεση του  

µαύρου κεφαλιού µε το καστανοκόκκινο στήθος 
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Φωτογραφία 276. Αρσενικός Μαυρολαίµης 

 
Φωτογραφία 277. Θηλυκός Μαυρολαίµης 

 

 
Φωτογραφία 278. Αρσενικός Μαυρολαίµης, διακρίνεται η λευκή λωρίδα στο πλάι του λαιµού 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες) 

Είδος: Saxicola rubetra (Καστανολαίµης) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (13εκ.) και την ίδια κοντόχοντρη µορφή µε το 

Μαυρολαίµη. Πολλές φορές µάλιστα συγχέεται µε το θηλυκό του Μαυρολαίµη λόγω 

της χρωµατικής τους οµοιότητας. Το είδος αυτό παρουσιάζει επίσης φυλετικό 

διµορφισµό. Χαρακτηριστικό και των δύο φύλων είναι το καστανό µε µαύρες 

ραβδώσεις πάνω µέρος του φτερώµατος και ο καστανοκόκκινος χρωµατισµός του 
στήθους και της κοιλιάς. Επίσης και τα δύο φύλα έχουν οφθαλµική λωρίδα, λευκή στο 

αρσενικό (Φωτογραφία 280) και µπεζ στο θηλυκό (Φωτογραφία 281). Επιπλέον η 

λευκή λαρυγγική λωρίδα, η λευκή κηλίδα κατά µήκος του φτερού και ο εντονότερος 

χρωµατισµός συνολικά στο φτέρωµα είναι στοιχεία που εµφανίζονται στο αρσενικό 

και το διαφοροποιούν από το θηλυκό. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή την άνοιξη σε µεγάλους αριθµούς, 

παραµένει το καλοκαίρι, ενώ το φθινόπωρο µεταναστεύει στην Αφρική για να 

διαχειµάσει. Απαντάται σε µέρη µε χαµηλή βλάστηση όπως σε λιβάδια, στις πλαγιές 

των λόφων και σε θαµνοσκεπείς εκτάσεις. 

Αναπαραγωγή: Η παρουσία του στην περιοχή την αναπαραγωγική περίοδο 

υποδηλώνει την πιθανή αναπαραγωγή του εδώ. Γεννά µία - δύο φορές από το Μάιο 

ως τον Ιούλιο, 5-6 αυγά κάθε φορά, σε φωλιά που κατασκευάζει στο έδαφος ανάµεσα 

σε χόρτα και στη βάση των θάµνων. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και σκουλήκια που βρίσκει στο έδαφος αφού πρώτα τα 

εντοπίσει από µια ψηλότερη θέση όπως η κορυφή ενός θάµνου. Στη διατροφή του 
επίσης συµπεριλαµβάνονται σπόροι και ώριµοι καρποί. 

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

φυσικών βιοτόπων. 

 
Φωτογραφία 279. Αρσενικός Καστανολαίµης.  
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Φωτογραφία 280. Αρσενικός Καστανολαίµης µε 

λευκή οφθαλµική λωρίδα  

 
Φωτογραφία 281. Θηλυκός Καστανολαίµης µε 

µπεζ οφθαλµική λωρίδα 

   

 
Φωτογραφία 282. Αρσενικό άτοµο Καστανολαίµη 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες) 

Είδος: Oenanthe oenanthe (Σταχτοπετροκλής) 

 

Γνωρίσµατα: Μικρό πουλί 14,5-15,5εκ. που παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το 

αρσενικό µάλιστα παρουσιάζει και εποχικό διµορφισµό. Στη συνέχεια περιγράφεται 

µόνο το καλοκαιρινό φτέρωµα, αφού είναι καλοκαιρινός επισκέπτης και µε αυτό το 
φτέρωµα απαντάται στην περιοχή µας. Το αρσενικό αναγνωρίζεται από τη σταχτιά 

ράχη, τις µαύρες φτερούγες (Φωτογραφία 283), τη λευκή κοιλιά και το λευκό 

ουροπύγιο. Άλλα γνωρίσµατα πολύ σηµαντικά για την ταυτοποίηση του είναι το 

σταχτί στέµµα, το λευκό φρύδι, η µαύρη µάσκα στα µάτια (Φωτογραφία 284) και το 

λευκό µε κίτρινη απόχρωση στήθος. Το θηλυκό έχει καστανόγκριζη ράχη, 
καστανόµαυρες φτερούγες, λευκό το κάτω µέρος του φτερώµατος µε κίτρινη 

απόχρωση στο στήθος. Από το θηλυκό απουσιάζει επίσης η µαύρη µάσκα στο 

πρόσωπο. Το αρσενικό το καλοκαίρι µοιάζει µε το Γαϊδουροκεφαλά αν και 
διαφοροποιείται λόγω του µικρότερου µεγέθους του και του λεπτού ράµφους (σε 

αντίθεση µε το γαµψό του Γαϊδουροκεφαλά). 

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

άνοιξη, παραµένει όλο το καλοκαίρι, ενώ το φθινόπωρο µεταναστεύει στην Αφρική 

για να διαχειµάσει. Κυρίως εντοπίζεται στα ψηλότερα σηµεία της λεκάνης απορροής 

της λίµνης, σε περιοχές µε χαµηλή βλάστηση και βράχια.  

Αναπαραγωγή: Η παρουσία του την περίοδο της αναπαραγωγής υποδεικνύει την 

πιθανή αναπαραγωγή του στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του σε κοιλότητες του 

εδάφους και των βράχων. Γεννά µία - δύο φορές το χρόνο την περίοδο Απριλίου- 

Ιουλίου, 5-6 αυγά κάθε φορά.  

Τροφή: Τρέφεται µε αράχνες και έντοµα τα οποία βρίσκει ψάχνοντας σε ανοιχτά 

εδάφη. Μερικές φορές συλλαµβάνει τα έντοµα 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.  
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Φωτογραφία 283. Αρσενικός Σταχτοπετροκλής µε καλοκαιρινό φτέρωµα, διακρίνεται η σταχτιά ράχη και 

οι µαύρες φτερούγες 

 
Φωτογραφία 284. Αρσενικός Σταχτοπετροκλής, διακρίνεται το λευκό φρύδι, η µαύρη µάσκα στα µάτια 

και το λευκό κάτω φτέρωµα 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα)  

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες) 

Είδος: Turdus merula (Κότσυφας) 

 
Γνωρίσµατα:Έχει µέγεθος 25εκ. και παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό 

είναι ολόµαυρο µε πορτοκαλοκίτρινο ράµφος και κίτρινο οφθαλµικό δακτύλιο 

(Φωτογραφίες 285 α, β & 286). Το θηλυκό είναι οµοιόµορφα καστανό εκτός από το 

λάρυγγα που είναι πιο ανοιχτόχρωµος και στικτός. Το ράµφος του θηλυκού είναι 

καστανό (Φωτογραφίες 285 γ & 287). Στην ταυτοποίηση του βοηθά επίσης το πολύ 
χαρακτηριστικό του κελάηδηµα.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος. Παρατηρείται σε δάση, αγροτικές 
καλλιέργειες και πάρκα. Εντοπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε µεγαλύτερη 

όµως συχνότητα το χειµώνα (η παρουσία του γίνεται πιο εµφανής λόγω της απουσίας 

των φύλλων στα δέντρα). 

Αναπαραγωγή: Φωλιάζει σε θάµνους και δέντρα. Γεννά δύο - τέσσερις φορές το 

χρόνο από το Μάρτιο ως τον Αύγουστο, 3-5 αυγά κάθε φορά.  

Τροφή: Τρέφεται µε σκουλήκια, έντοµα και ασπόνδυλα που βρίσκει ανασκαλεύοντας 

µε το ράµφος και τα πόδια του το έδαφος και τα πεσµένα φύλλα. Η διατροφή του 

επίσης περιλαµβάνει ώριµα φρούτα που βρίσκει στη φύση από καλλιεργούµενα και 
αυτοφυή φυτά.  

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

είδος αυτό. 

 

α 

 

β 

 

γ 

Φωτογραφία 285. Αρσενικός Κότσυφας (α & β), Θηλυκό άτοµο (γ) 
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Φωτογραφία 286. Αρσενικός Κότσυφας µε το χαρακτηριστικό πορτοκαλοκίτρινο ράµφος 

 
Φωτογραφία 287. Θηλυκός Κότσυφας µε το χαρακτηριστικό καστανό ράµφος 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες)  

Είδος: Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)  

 

Γνωρίσµατα: Είναι µία από τις οµορφότερες και µεγαλύτερες (25εκ.) Τσίχλες που 

απαντούν στον ελλαδικό χώρο. Τα χρώµατα που επικρατούν στο φτέρωµα της είναι το 
γκρίζο, το καστανοκόκκινο και το καστανόξανθο (Φωτογραφία 288). Συγκεκριµένα 

γκρίζο είναι το κεφάλι, ο αυχένας και το ουροπύγιο. Καστανοκόκκινη είναι η ράχη 

και οι φτερούγες, ενώ καστανόξανθο µε διάσπαρτες µαύρες κηλίδες είναι το στήθος 

(Φωτογραφία 290). Πολύ χαρακτηριστικό είναι επίσης το κελάηδηµά της καθώς και 

το ότι σπάνια εµφανίζεται µόνη της, αφού είναι αγελαίο είδος. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι µεταναστευτικό πτηνό. Απαντάται τη χειµερινή περίοδο, 
όταν επισκέπτεται την περιοχή µας κατά εκατοντάδες για να διαχειµάσει. Εντοπίζεται 

µέσα σε κτήµατα µε µηλιές σε µεγάλους αριθµούς ψάχνοντας για την αγαπηµένη της 

τροφή, τα µήλα. Η παρουσία της είναι εντονότερη µετά από χιονόπτωση και σε 

χιονοσκεπές έδαφος.  

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

Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται συνήθως µε έντοµα και σκουλήκια που βρίσκει στο έδαφος. Στην 

διατροφή της όµως συµπεριλαµβάνονται και τα φρούτα. Άλλωστε, τη χειµερινή 

περίοδο και σε χιονοσκεπές έδαφος στην περιοχή µας, τα µήλα αποτελούν την κύρια 
τροφή της.  

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

 

 
Φωτογραφία 288. Κεδρότσιχλα, διακρίνεται το χαρακτηριστικό της φτέρωµα 
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Φωτογραφία 289. Κεδρότσιχλα σε κλαδιά δέντρου (µηλιά) 

 

 
Φωτογραφία 290 Κεδρότσιχλα, διακρίνονται τα µαύρα στίγµατα στο στήθος 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Turdidae (Τσίχλες) 

Είδος: Turdus philomelοs (Τσίχλα - Κελαηδότσιχλα) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρότερη σε µέγεθος (23εκ.) από την Κεδρότσιχλα, διακρίνεται από 

το οµοιόµορφο σκούρο καστανό πάνω φτέρωµα (Φωτογραφία 292), την υπόλευκη 

απόχρωση στο στήθος και τα πλευρά, τα οποία εµφανίζουν διάσπαρτες σκούρες 

κηλίδες (Φωτογραφία 293). Η απουσία ευδιάκριτου φρυδιού βοηθά στη διάκρισή της 

από την Κοκκινότσιχλα. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή τη χειµερινή περίοδο, έρχεται από 

τις χώρες του Βορρά για να διαχειµάσει. Την εποχή αυτή απαντάται στις αγροτικές 
εκτάσεις γύρω από τη λίµνη. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή αλλά σε βορειότερες χώρες. 

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

έδαφος.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 291. Κελαηδότσιχλα σε κλαδιά κυπαρισσιού  
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Φωτογραφία 292. Κελαηδότσιχλα, διακρίνεται το οµοιόµορφο σκούρο καστανό πάνω φτέρωµα 

 

 
Φωτογραφία 293. Κελαηδότσιχλα, διακρίνονται οι χαρακτηριστικές σκούρες κηλίδες στο στήθος 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Sylviidae (Τραγουδιστές) 

Είδος: Cettia cetti (Ψευταηδόνι) 

 

Γνωρίσµατα: Με µέγεθος 14εκ. ξεχωρίζει από το καστανοκόκκινο πάνω φτέρωµα, το 

γκριζόλευκο λαιµό, στήθος και κοιλιά και τη συνήθως ανασηκωµένη καστανοκόκκινη 

ουρά. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το µελωδικό του κελάηδηµα και η συνεχής και 
αδιάκοπη κίνησή του, που καθιστούν σχετικά δύσκολη την παρατήρησή του. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Παρά το γεγονός ότι παραµένει στην περιοχή όλο το χρόνο, 

παρατηρείται κυρίως το χειµώνα. Με την πτώση των φύλλων γίνεται πιο εύκολα 
ορατό και συνήθως εντοπίζεται σε θάµνους γύρω από τη λίµνη και τα ρέµατα. Την 

καλοκαιρινή περίοδο είναι κρυµµένο µέσα σε θάµνους περιοχών µε υγρό στοιχείο.  

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά του µέσα σε 

πυκνούς θάµνους σε περιοχές κοντά στο νερό. Γεννά µία - δύο φορές το χρόνο, την 

περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, 3-5 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα, αράχνες, σκουλήκια και σπόρους που βρίσκει 

ψάχνοντας µέσα στους θάµνους. 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 

 

Φωτογραφία 294. Ψεταηδόνια την εποχή ζευγαρώµατος  
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Φωτογραφία 295. Το Ψευταηδόνι έχει πολύ χαρακτηριστικό κελάηδηµα 

 

 
Φωτογραφία 296. Χαρακτηριστική κίνηση της φτερούγας για να γοητεύσει το άλλο φύλο 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Sylviidae (Τραγουδιστές)   

Είδος: Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταµίδα) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µέγεθος 16-20εκ.. Το φτέρωµα της είναι καφετί στη ράχη και 

υπόλευκο στην κοιλιά (Φωτογραφία 297). Στοιχεία που βοηθούν περισσότερο στην 

ταυτοποίησή της είναι το σχετικά µακρύ και ισχυρό ράµφος, το υπόλευκο φρύδι 

(Φωτογραφία 298), η πολύ χαρακτηριστική και διαπεραστική λαλιά της, καθώς και η 

πολύ συχνή παρουσία της στους καλαµώνες. Είναι ένα από τα λίγα πουλιά που 
παρατηρείται να στέκεται και να κελαηδά πάνω στα καλάµια. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό πουλί. Επισκέπτεται την περιοχή µας στα 
τέλη της άνοιξης, σε σηµαντικούς αριθµούς και παραµένει όλο το καλοκαίρι. 

Απαντάται στους καλαµώνες περιµετρικά της λίµνης.  

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

καλαµώνες σε σχήµα καλαθιού. Γεννά µία - δύο φορές το χρόνο, την περίοδο Μαΐου – 

Αυγούστου, 3-6 αυγά κάθε φορά.  

Τροφή:Τρέφεται µε έντοµα και ασπόνδυλα που βρίσκει µέσα στους καλαµώνες. 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 297. Τσιχλοποταµίδα σε καλαµώνα, τον τυπικό βιότοπο της 
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Φωτογραφία 298. Τσιχλοοποταµίδα, διακρίνεται το µακρύ της ράµφος και το υπόλευκο φρύδι 

 
Φωτογραφία 299. Τσιχλοποταµίδα ενώ διαλαλεί την 

παρουσία της 

 
Φωτογραφία 300. Τσιχλοποταµίδα σε ταξικαρπία 

αγριοκάλαµου 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Sylviidae (Τραγουδιστές) 

Είδος: Sylvia articapilla (Μαυροσκούφης - Σταφιδοτσιροβάκος) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µέγεθος 14εκ. µε γκριζοκάστανη όψη και πολύ χαρακτηριστικό 

σκούφο που κατεβαίνει µέχρι το ύψος των οφθαλµών. Παρουσιάζει φυλετικό 

διµορφισµό, το χρώµα του σκουφιού διαχωρίζει το αρσενικό από το θηλυκό. 

Συγκεκριµένα, το αρσενικό έχει µαύρο σκούφο, ενώ το θηλυκό καστανοκόκκινο. Μία 

ακόµη διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα είναι και το χρώµα του κάτω µέρος του 

φτερώµατος (στήθος, κοιλιά). Στο αρσενικό είναι τεφρόλευκο (Φωτογραφία 301), ενώ 

στο θηλυκό έχει µια καστανή απόχρωση. Το πάνω µέρος του φτερώµατος και στα δύο 

φύλα είναι τεφροκάστανο (Φωτογραφία 302). 

Βιότοπος – εµφάνιση:Είναι αποδηµητικό είδος. Εµφανίζεται την άνοιξη σε µικρούς 

σχετικά αριθµούς, παραµένει ολόκληρο το καλοκαίρι, ενώ το φθινόπωρο 

µεταναστεύει νοτιότερα για να διαχειµάσει. Απαντάται σε περιοχές µε θαµνώδη 
βλάστηση γύρω από τη λίµνη. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά του πάνω σε 
δέντρα και θάµνους, κατά προτίµηση στις βατοµουριές. Γεννά µία - δύο φορές το 

χρόνο, την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου, 4-5 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα που βρίσκει µέσα στα φυλλώµατα και µε ώριµα φρούτα 

(π.χ. βατόµουρα). 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

 
Φωτογραφία 301. Αρσενικός Μαυροσκούφης 
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Φωτογραφία 302. Αρσενικός Μαυροσκούφης, διακρίνεται το τεφροκάστανο πάνω φτέρωµα 

 

 
Φωτογραφία 303. Αρσενικός Μαυροσκούφης στον τυπικό βιότοπό του 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Sylviidae (Τραγουδιστές) 

Είδος: Phylloscopus collybita (∆εντροφυλλοσκόπος) 

 

Γνωρίσµατα: Μικρό σε µέγεθος πουλί (11εκ.). Έχει φτέρωµα µε ελαιοκαστανές 

αποχρώσεις στο πάνω µέρος του σώµατος και υπόλευκες µε κίτρινο αποχρώσεις στο 

κάτω µέρος. Το λεπτό του ράµφος, το αµυδρό υπόλευκο φρύδι (Φωτογραφία 305) και 
τα µαυριδερά ποδιά (Φωτογραφία 306) αποτελούν επιπρόσθετα στοιχεία που µπορούν 

να αξιοποιηθούν για τη διάκρισή του. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Εµφανίζεται στην περιοχή την άνοιξη σε σηµαντικούς 

αριθµούς και παραµένει όλο το καλοκαίρι, ενώ το φθινόπωρο µεταναστεύει νοτιότερα 

για να διαχειµάσει. Απαντάται συνήθως στο παραλίµνιο δάσος. Χαρακτηριστική είναι 

η συνεχής κίνησή του µέσα στις φυλλωσιές των δέντρων.  

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά του σε θάµνους 

χαµηλά, λίγο πάνω από το έδαφος. Γεννά µία - δύο φορές, την περίοδο Απριλίου- 
Ιουλίου, 5-6 αυγά την κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και αράχνες που βρίσκει ψάχνοντας στις φυλλωσιές των 

δέντρων. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

 
Φωτογραφία 304. ∆εντροφυλλοσκόπος, συχνάζει στις φυλλωσιές των δέντρων 
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Φωτογραφία 305. ∆εντροφυλλοσκόπος, διακρίνεται το λεπτό ράµφος και το υπόλευκο φρύδι 

 

 
Φωτογραφία 306. ∆εντροφυλλοσκόπος, διακρίνονται τα χαρακτηριστικά µαύρα πόδια του  
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Sylviidae (Τραγουδιστές) 

Είδος: Phylloscopus trοchilus (Θαµνοφυλλοσκόπος) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (11εκ.) µε το ∆εντροφυλλοσκόπο και παρόµοια 

χαρακτηριστικά. Τα ανοιχτόχρωµα πόδια του (Φωτογραφία 307) ωστόσο και το 

έντονο πρασινοκίτρινο φτέρωµα το διαχωρίζουν από αυτόν (Φωτογραφία 308). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι διαβατικό είδος στην περιοχή. Εµφανίζεται σε 

σηµαντικούς αριθµούς τον Αύγουστο και το Σεπτέµβριο χρησιµοποιώντας την 

περιοχή σαν ενδιάµεσο σταθµό κατά τη µετανάστευσή του από την Βόρεια Ευρώπη 

(τόποι αναπαραγωγής) προς την Αφρική (τόποι διαχείµασης). Εντοπίζεται συνεχώς 
µετακινούµενος ανάµεσα σε δέντρα και θάµνους του παραλίµνιου δάσους.  

Αναπαραγωγή:∆εν αναπαράγεται στην περιοχή αλλά στις βόρειες χώρες της 

Ευρώπης. 

Τροφή: Τρέφεται µε έντοµα και µικρούς ώριµους καρπούς. 

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 307. Θαµνοφυλλοσκόπος, διακρίνονται τα ανοιχτόχρωµα πόδια του 
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