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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Sturnidae (Ψαρόνια) 

Είδος: Sturnus vulgaris (Ψαρόνι) 

 
Γνωρίσµατα:Έχει µέγεθος 22 εκ., µακρύ ράµφος, κοντή ουρά και παρουσιάζει 

εποχικό διµορφισµό. Το καλοκαίρι αποκτά µαύρο γυαλιστερό φτέρωµα µε πράσινες, 

µενεξεδί ανταύγειες. Την εποχή αυτή το ράµφος του έχει κίτρινο χρώµα 

(Φωτογραφίες 352 & 353). Το χειµώνα το φτέρωµα του είναι διάσπαρτο από πυκνές 

λευκές κηλίδες, οι φτερούγες γίνονται καφετί και το ράµφος είναι σκούρο 
(Φωτογραφία 354). Χαρακτηριστικοί είναι οι εναέριοι σχηµατισµοί του στους οποίους 

συµµετέχει µεγάλος αριθµός ατόµων. 

Βιότοπος – εµφάνιση:Είναι επιδηµητικό και κοινό είδος στην περιοχή. Εµφανίζεται 

πολύ συχνά σε κατοικηµένες περιοχές. Στέκονται πολλά µαζί είτε πάνω στα 

ηλεκτροφόρα καλώδια είτε πάνω σε δέντρα. Επίσης παρατηρείται σε αγροτικές 

καλλιέργειες (σιτηρά, αµπέλια κ.λπ.), στα υγρολίβαδα και πάνω στους καλαµώνες. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του σε φυσικά 

κοιλώµατα δέντρων, κυρίως πλατανιών. Γεννά 1-2 φορές το χρόνο, την περίοδο 

Απριλίου-Ιουλίου, 4-7 αυγά κάθε φορά.  

Τροφή:Τρέφεται µε σπόρους, καρπούς, έντοµα και γαιοσκώληκες. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 352. Ψαρόνι µε καλοκαιρινό φτέρωµα 
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Φωτογραφία 353. Ψαρόνι µε καλοκαιρινό φτέρωµα, διακρίνονται οι χαρακτηριστικές πράσινες και 

µενεξεδί µεταλλικές ανταύγειες  

 

 
Φωτογραφία 354. Ψαρόνι µε χειµερινό φτέρωµα  
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Passeridae (Σπουργίτια) 

Είδος: Passer domesticus (Σπιτοσπουργίτης, Σπουργίτης) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρό (14εκ.) καστανωπό πουλί µε κοντόχοντρο ράµφος. Παρουσιάζει 

φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό αναγνωρίζεται από το σταχτί στέµµα, το µαύρο 

χρώµα στο λάρυγγα που επεκτείνεται και στο πάνω µέρος του στήθους, τα υπόλευκα 

µάγουλα και τη λευκή λωρίδα στα φτερά (Φωτογραφία 355). Επιπλέον 

χαρακτηριστικά του είναι το καστανό πάνω φτέρωµα, το σταχτόλευκο στήθος και 

κοιλιά, και το µαύρο ράµφος. Το θηλυκό έχει καστανό πάνω φτέρωµα και ανοιχτό 

µπεζ φτέρωµα στο κάτω µέρος του σώµατος. Ένα ιδιαίτερο ίσως στοιχείο του 

θηλυκού, που µόνο µε πολύ προσεκτική παρατήρηση διακρίνεται, είναι η 
ανοιχτόχρωµη λωρίδα πίσω από τα µάτια (Φωτογραφία 356). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι πολύ κοινό είδος και διαµένει στην περιοχή όλο το έτος. 
Απαντάται και σε κατοικηµένες περιοχές και είναι εξοικειωµένο µε την ανθρώπινη 

παρουσία. Στέκεται σε οποιοδήποτε σηµείο των αυλών, των σπιτιών, των 

πεζοδροµίων και ελάχιστα δείχνει να ενοχλείται από τους πεζούς και τα διερχόµενα 

αυτοκίνητα. Πολύ συχνή επίσης είναι η παρουσία του στους αγρούς. 

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του σε κοιλώµατα 

της στέγης, των τοίχων παλιών κτιρίων, σε παλιές χελιδονοφωλιές και σε κοιλώµατα 

δέντρων. Γεννά µία µε τέσσερις φορές το χρόνο, την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, 3-
7 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους, ξηρούς καρπούς, έντοµα, σκουλήκια και ρίζες που 
βρίσκει ψάχνοντας συνήθως στο έδαφος. Πολλές φορές παρατηρείται να τρέφεται 

µαζί µε κατοικίδια ζώα (π.χ. κότες).  

Καθεστώς προστασίας: ∆εν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για το 
είδος αυτό. 
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Φωτογραφία 355. Αρσενικός Σπιτοσουργίτης, διακρίνονται το σταχτί στέµµα και ο µαύρος λάρυγγας 

 

 
Φωτογραφία 356. Θηλυκός Σπιτοσπουργίτης,  
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Passeridae (Σπουργίτια) 

Είδος: Passer montanus (∆εντροσπουργίτης) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (14εκ.) µε το Σπιτοσπουργίτη µε το αρσενικό του 

οποίου µοιάζει αρκετά. Σε αντίθεση µε τα άλλα δύο είδη σπουργιτών που 

περιγράφονται, ο ∆εντροσπουργίτης έχει φύλα όµοια. Τα χαρακτηριστικά που 

βοηθούν στην αναγνώρισή του είναι η καστανοκόκκινη κορόνα, τα λευκά µάγουλα µε 

τη χαρακτηριστική µαύρη κηλίδα στο καθένα από αυτά (Φωτογραφία 358) και το 

στενό λευκό κολάρο. Ως επιπλέον γνωρίσµατα µπορούν να αναφερθούν ακόµη: η 

καφετιά πλάτη µε τις µαύρες ραβδώσεις, οι καφετί φτερούγες µε τη λευκή ρίγα, ο 

υπόλευκος χρωµατισµός στο στήθος και την κοιλιά και η µαύρη τραχηλιά 
(Φωτογραφία 357). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι µεταναστευτικό είδος που εµφανίζεται στην περιοχή την 
άνοιξη σε µικρούς αριθµούς. Παραµένει όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 

µεταναστεύει προς την Αφρική για να διαχειµάσει. Παρατηρείται σε αγροτικές 

περιοχές, σε θαµνώδεις εκτάσεις, και σε δάση κοντά σε ρέµατα. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά του στις βάσεις των 

φωλιών των πελαργών, σε δέντρα και θάµνους, µόνο του ή δηµιουργεί αποικίες. 

Γεννά µία - δύο φορές το χρόνο, την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου, 3-7 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους, βατόµουρα και έντοµα 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 357. ∆εντροσπουργίτης, διακρίνονται η καστανοκόκκινη κορόνα  

και η µαύρη τραχηλιά  
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Φωτογραφία 358. ∆εντροσπουργίτης, διακρίνονται τα λευκά µάγουλα µε τη µαύρη κηλίδα 

 

 
Φωτογραφία 359. Ο ∆εντροσπουργίτης είναι κοινωνικό πουλί 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Passeridae (Σπουργίτια) 

Είδος: Passer hispaniolensis (Χωραφοσπουργίτης) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο µέγεθος (14εκ.) µε το Σπιτοσπουργίτη µε τον οποίο µοιάζει 

αρκετά. Παρουσιάζει φυλετικό και εποχικό διµορφισµό. Το αρσενικό διακρίνεται 

ευκολότερα λόγω των πιο έντονων χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα, το αρσενικό 

ξεχωρίζει από το καστανοκόκκινο στέµµα και τις µαύρες κηλίδες στο στήθος και τα 

πλευρά. Το καλοκαίρι οι κηλίδες αυτές γίνονται πιο έντονες και επεκτείνονται στους 
ώµους και στο µανδύα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι το στενό λευκό φρύδι. Το 

θηλυκό µοιάζει πολύ µε το θηλυκό Σπιτοσπουργίτη. Έχει λίγο πιο ανοιχτόχρωµη 

κοιλιά και ελαφριά γράµµωση στα πλευρά. Πρακτικά είναι πολύ δύσκολη, αν όχι 

ακατόρθωτη η διάκριση του θηλυκού στην ύπαιθρο. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό και κοινό είδος στην περιοχή. Απαντάται σε 

µεγάλους αριθµούς τόσο σε αγροτικές όσο και σε κατοικηµένες περιοχές,. Η 

εξοικείωση του µε την ανθρώπινη παρουσία καθιστά εύκολη την προσέγγιση και την 

παρατήρησή του. 

Αναπαραγωγή: Αναπαράγεται στην περιοχή. Κάνει τη φωλιά του σε κοιλότητες 

δέντρων και σπιτιών. Γεννά δύο - τρεις φορές το χρόνο, την περίοδο Απριλίου-

Ιουλίου, 4-6 αυγά κάθε φορά.  

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε σπόρους που βρίσκει στο έδαφος. Στη δίαιτα του επίσης 

περιλαµβάνονται έντοµα, οφθαλµοί βλαστών και υπολείµµατα ανθρώπινης 

διατροφής.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 360. Χωραφοσπουργίτες, ζευγάρι - αριστερά το αρσενικό και δεξιά το θηλυκό άτοµο 
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Φωτογραφία 361. Αρσενικός Χωραφοσπουργίτης µε χειµερινό φτέρωµα 

 
Φωτογραφία 362. Αρσενικός Χωραφοσπουργίτης 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Fringillidae (Σπίζες) 

Είδος: Fringilla coelebs (Σπίνος) 

 

Γνωρίσµατα: Είναι ωδικό πουλί µε µέγεθος 15εκ., λίγο µεγαλύτερο από το 

Σπουργίτη και παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το ράµφος του είναι χοντρό και 
κωνικό. Το αρσενικό διακρίνεται εύκολα από το θηλυκό χάρη στην πολυχρωµία του 

φτερώµατός του. Αναλυτικότερα το αρσενικό χαρακτηρίζεται από: το γκριζογάλανο 

στέµµα και αυχένα, τη σκουροκάστανη ράχη, το πρασινωπό ουροπύγιο, το 

καστανορόδινο στήθος, κοιλιά, λαιµό και µάγουλα, τη µαύρη ουρά, τις µαύρες 

φτερούγες µε δύο λευκές λωρίδες (Φωτογραφίες 363 & 364). Χαρακτηριστικό του 
στοιχείο αποτελεί επίσης η λεπτή µαύρη ζώνη µπροστά στο µέτωπο. Το θηλυκό έχει 

πιο µονότονο χρωµατισµό µε ελαιοκαστανές αποχρώσεις στο πάνω φτέρωµα και 

ανοιχτό καστανό χρώµα στο κάτω. Χαρακτηριστικές είναι ακόµη οι δύο άσπρες 
λωρίδες στα φτερά (Φωτογραφία 365). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος. Το καλοκαίρι απαντάται σε ορεινές 

περιοχές µέσα σε δάση αλλά και σε εκτάσεις µε λίγα διάσπαρτα δέντρα. Το χειµώνα 
παρατηρείται σε πεδινές περιοχές, ακόµα και σε κατοικηµένες, σε αγροτικές 

καλλιέργειες, κήπους και πάρκα. Την περίοδο αυτή εµφανίζεται σε σµήνη 

συνυπάρχοντας και µε άλλα είδη της ίδιας οικογένειας. 

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

ύψος πάνω σε θάµνους και δέντρα. Γεννά µία φορά το χρόνο, την περίοδο Απριλίου- 

Μαΐου, 4-5 αυγά.  

Τροφή:Τρέφεται µε έντοµα, κυρίως κάµπιες που βρίσκει ψάχνοντας στα φυλλώµατα 

των δέντρων. Η δίαιτά του περιλαµβάνει επίσης σπόρους και καρπούς.  

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 363. Αρσενικός Σπίνος, χαρακτηριστικός χρωµατισµός στο κάτω µέρος 
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Φωτογραφία 364. Αρσενικός Σπίνος µε το χαρακτηριστικό χρωµατισµό της ράχης 

 

 
Φωτογραφία 365. Θηλυκός Σπίνος  
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Fringillidae (Σπίζες)  

Είδος: Serinus serinus (Σκαρθάκι) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρό (11,5εκ.) κιτρινολαδί πουλί µε πολύ κοντό ράµφος.Παρουσιάζει 

φυλετικό διµορφισµό. Η εντονότερα κιτρινωπή εµφάνιση του αρσενικού το 

διαχωρίζει από το θηλυκό. Συγκεκριµένα το αρσενικό εµφανίζει ζωηρό κίτρινο χρώµα 

στο στήθος, στο λάρυγγα, στο µέτωπο, στο φρύδι, γύρω από τα µάγουλα και στο 

ουροπύγιο. Το υπόλοιπο φτέρωµα έχει ελαιοπράσινο χρωµατισµό µε σκουρότερες 

ραβδώσεις (Φωτογραφία 368). Το θηλυκό έχει παρόµοιο φτέρωµα µε το αρσενικό, µε 

περισσότερες ραβδώσεις όµως στο κάτω µέρος και µε απαλή κίτρινη απόχρωση στα 

σηµεία που το αρσενικό είναι έντονα κίτρινο (Φωτογραφίες 366 & 367). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Παρατηρείται συνήθως 

τη χειµερινή περίοδο σε δέντρα αγροτικών περιοχών γύρω από τη λίµνη, σε 

κατοικηµένες περιοχές και πάρκα. Την περίοδο αυτή κατεβαίνει κατά µικρά σµήνη 
από τις ορεινές περιοχές στις πεδινές,, για να εξασφαλίσει την τροφή του. 

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Κατασκευάζει τη φωλιά του σε σχήµα 
ανοιχτού κυπέλλου πάνω σε θάµνους και δέντρα. Γεννά δύο - τρεις φορές το χρόνο, 

την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, 4 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε µικρούς σπόρους 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 366. Θηλυκό Σκαρθάκι µε ραβδωτό στήθος και κοιλιά 
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Φωτογραφία 367. Θηλυκό Σκαρθάκι, διακρίνεται το πολύ µικρό ράµφος του 

 

 
Φωτογραφία 368. Αρσενικό Σκαρθάκι 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Fringillidae (Σπίζες) 

Είδος: Carduelis chloris (Φλώρος) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρό πουλί (15εκ.) στο µέγεθος περίπου του Σπουργιτιού µε κοντό 

και πολύ χοντρό ράµφος. Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό 

διακρίνεται για την πιο έντονα κιτρινωπή εµφάνιση σε σχέση µε το θηλυκό. 

Συγκεκριµένα το αρσενικό έχει γκριζοπράσινο πάνω φτέρωµα, κιτρινοπράσινο 

στήθος, γκρίζα τα πλαϊνά του κεφαλιού και κιτρινωπά πρωτεύοντα φτερά 
(Φωτογραφία 370). Το θηλυκό µοιάζει µε το αρσενικό αλλά είναι πιο καστανό και 

έχει λίγο κίτρινο µόνο στα πρωτεύοντα φτερά (Φωτογραφία 371). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Απαντάται σε ανοιχτές 

περιοχές µε διάσπαρτα δέντρα και θάµνους, στα περιθώρια δασών, και σε 

κατοικηµένες περιοχές (κήπους, πάρκα κ.λπ.).  

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

ανοιχτού κυπέλλου πάνω σε δέντρα, ακόµα και µέσα σε κατοικηµένες περιοχές. Γεννά 

µία - δύο φορές το χρόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου, 4-6 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε σπόρους που βρίσκει στο έδαφος. Στο διαιτολόγιο του 

επίσης συµπεριλαµβάνονται αποξηραµένοι καρποί και βατόµουρα. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 369. Ζευγάρι Φλώρων - αριστερά το αρσενικό και δεξιά το θηλυκό 
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Φωτογραφία 370. Αρσενικός Φλώρος 

 
Φωτογραφία 371. Φλώρος, Θηλυκό άτοµο 

 

 
Φωτογραφία 372. Θηλυκός Φλώρος σε έλατο αυλής σπιτιού 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Fringillidae (Σπίζες) 

Είδος: Carduelis carduelis (Καρδερίνα) 

 
Γνωρίσµατα: Μικρό (12εκ.) πολύχρωµο πουλί µε φύλα όµοια. Εύκολα 

αναγνωρίζεται από το κόκκινο χρώµα στο µέτωπο γύρω από το ράµφος και την 

κίτρινη λωρίδα στα µαύρα της φτερά (Φωτογραφίες 374 & 375). Άλλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι η άσπρη ζώνη στο κεφάλι πίσω από την κόκκινη 

περιοχή, το µαύρο στέµµα, ο µαύρος αυχένας και η µαύρη ουρά.. Η ράχη το στήθος 
και τα πλευρά είναι καστανά, ενώ η κοιλιά είναι υπόλευκη. Τα νεαρά µπορούν εύκολα 

να αναγνωριστούν γιατί απουσιάζει από αυτά το κόκκινο χρώµα στο κεφάλι, έχουν 

πιο σκούρο φτέρωµα από τα ενήλικα, ενώ υπάρχει σ’ αυτά η κίτρινη λωρίδα στα 

φτερά. 

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

ανοιχτές περιοχές µε λίγα δέντρα και θάµνους, στα περιθώρια δασών, σε αγροτικές 

καλλιέργειες, σε πάρκα και κήπους. Εκτός από την περίοδο του ζευγαρώµατος που 

εµφανίζεται σε ζεύγη, συνήθως παρατηρείται σε µεγάλα σµήνη ψάχνοντας για 

σπόρους σε περιοχές µε χαµηλή βλάστηση.  

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά της σε σχήµα 

ανοιχτού κυπέλλου πάνω σε δέντρα και θάµνους. Γεννά δύο φορές το χρόνο, την 

περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, 5-6 αυγά κάθε φορά. Η αρσενική καρδερίνα παρουσιάζει την 

ιδιαιτερότητα να ζευγαρώνει µε θηλυκό καναρίνι δίνοντας φυσικά στείρους 

απογόνους  

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους διάφορων φυτών δείχνοντας ιδιαίτερη προτίµηση στους 
σπόρους των γαϊδουράγκαθων και του τάτουλα.  

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

φυσικών βιοτόπων. 

 
Φωτογραφία 373. Ενήλικη Καρδερίνα 
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Φωτογραφία 374. Ενήλικη Καρδερίνα, διακρίνεται ο χαρακτηριστικός κίτρινος χρωµατισµός στις 

φτερούγες 

 
Φωτογραφία 375. Ενήλικη Καρδερίνα, το κόκκινο χρώµα στο µέτωπο διευκολύνει την αναγνώριση της 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Fringillidae (Σπίζες) 

Είδος: Carduelis spinus (Λούγαρο, Χρυσοκαρδερίνα) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το µέγεθος (12εκ.) της Καρδερίνας σε αντίθεση όµως µ’ αυτήν 

παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Το αρσενικό όπως συµβαίνει στα περισσότερα 

είδη που παρουσιάζουν φυλετικό διµορφισµό έχει πιο έντονο χρωµατισµό από το 

θηλυκό. Συγκεκριµένα το αρσενικό αναγνωρίζεται από τη λαδοπράσινη µε σκούρες 

ρίγες ράχη, τις µαύρες φτερούγες µε την κίτρινη ράβδωση, το µαύρο φτέρωµα στο 
στέµµα και στο πιγούνι, το κιτρινωπό στήθος, την υπόλευκη κοιλιά και το κίτρινο 

ουροπύγιο (Φωτογραφία 376). Το θηλυκό είναι λιγότερο κιτρινωπό, έχει πιο σταχτί το 

πάνω µέρος του φτερώµατος, ραβδωτό το στήθος και την κοιλιά, ενώ δεν υπάρχει το 

µαύρο χρώµα στο στέµµα και στο πιγούνι (Φωτογραφία 377). 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό είδος. Εµφανίζεται στην περιοχή αρχές 

Νοεµβρίου, παραµένει όλο το χειµώνα και στις αρχές της άνοιξης µεταναστεύει στη 

Βόρεια Ευρώπη για να αναπαραχθεί (ένα µικρός αριθµός αναπαράγεται και στην 

Ελλάδα όχι όµως στην περιοχή µας). Απαντάται σε µικρούς σχετικά αριθµούς στον 

παραλίµνιο δρόµο προς το µοναστήρι της Παναγίας της Μαυριώτισσας, αλλά και σε 

άλλα σηµεία γύρω από τη λίµνη, όπου υπάρχουν πλατάνια και σκλήθρα αφού οι 
σπόροι από τα δέντρα αυτά αποτελούν την τροφή της. Αρκετές φορές µάλιστα 

παρατηρείται µαζί µε καρδερίνες. 

Αναπαραγωγή: ∆εν αναπαράγεται στην περιοχή µας αλλά κυρίως στις χώρες τις 

Βόρειας Ευρώπης. Ένας µικρός όµως αριθµός αναπαράγεται σε άλλα µέρη της 

Ελλάδας. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους διάφορων φυτών κυρίως πλατανιών και σκλήθρων. 

Πολύ συχνά παρατηρείται να ψάχνει στο έδαφος για να βρει σπόρους από τα 

παραπάνω δέντρα.  

Καθεστώς προστασίας: Συµπεριλαµβάνεται στα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ της 

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

φυσικών βιοτόπων.  



 255

 
Φωτογραφία 376. Χρυσοκαρδερίνα, αρσενικό άτοµο 

 
Φωτογραφία 377. Χρυσοκαρδερίνα, θηλυκό άτοµο 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Fringillidae (Σπίζες) 

Είδος: Coccothraustes coccothraustes (Χονδροµύτης) 

 

Γνωρίσµατα: Είναι το µεγαλύτερο (18εκ.) σε µέγεθος είδος της οικογένειας 

Fringillidae (Σπίζες). Αναγνωρίζεται εύκολα από το µεγάλο καστανόξανθο κεφάλι 

(Φωτογραφία 378) και το πολύ χοντρό ράµφος. Στα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα 
συγκαταλέγονται ακόµη οι κυανόµαυρες φτερούγες, η υπόλευκη λωρίδα στους 

ώµους, το µαύρο πιγούνι, το µαύρο χρώµα στη βάση του ράµφους και η κοντή ουρά. 

Ο σταχτής αυχένας (Φωτογραφία 379), η σκουροκάστανη ράχη και το ανοιχτό 

καστανορόδινο κάτω φτέρωµα συµπληρώνουν την εύκολα αναγνωρίσιµη µορφή του.  

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Απαντάται σε µικρούς 

αριθµούς στα δάση οξιάς, σε οπωρώνες και µερικές φορές σε κήπους. 

Αναπαραγωγή:Αναπαράγεται στην περιοχή. Φτιάχνει τη φωλιά σε σχήµα ανοιχτού 

κυπέλλου στις κορυφές ψηλών δέντρων. Γεννά µία φορά το χρόνο την περίοδο 

Απριλίου- Μαΐου, 4-5 αυγά. 

Τροφή:Τρέφεται µε κάθε λογής σπόρους ακόµα και µε πολύ σκληρούς τους οποίους 

σπάζει εύκολα µε το δυνατό του ράµφος. Καρποί διάφορων δέντρων επίσης (κεράσια, 

δαµάσκηνα κ.ά.) συµπληρώνουν τις προτιµήσεις 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 378. Χονδροµύτης, διακρίνεται το χαρακτηριστικό καστανόξανθο κεφάλι 
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Φωτογραφία 379. Χονδροµύτης, διακρίνονται ο σταχτής αυχένας και η κοντή ουρά του 

 
Φωτογραφία 380. Χονδροµύτης, διακρίνεται το χαρακτηριστικά χοντρό του ράµφος 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Emberizidae (Τσιχλόνια) 

Είδος: Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µέγεθος (15-16εκ.) λίγο µεγαλύτερο από το Σπουργίτη. 

Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό µε το αρσενικό να ξεχωρίζει από τον πιο έντονο 

χρωµατισµό του φτερώµατος. Το αρσενικό αναγνωρίζεται εύκολα από τη µαύρη 

οφθαλµική γραµµή που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο κίτρινες λωρίδες του κεφαλιού 

(Φωτογραφία 383), το µαύρο λάρυγγα, και την σκουροπράσινη κορόνα. 
Συµπληρωµατικά στοιχεία που βοηθούν στην αναγνώρισή του αποτελούν το 

λαδοκίτρινο κάτω φτέρωµα µε δύο καστανοκόκκινες περιοχές στα πλαϊνά του 

στήθους. Καστανοκόκκινη επίσης είναι η ράχη και οι ώµοι του (Φωτογραφία 382). Το 

θηλυκό έχει πιο έντονα καστανή εµφάνιση µε ραβδώσεις στο κάτω φτέρωµα, ενώ δεν 

υπάρχει το µαύρο χρώµα στο λάρυγγα. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Συναντάται σε µικρούς 

σχετικά πληθυσµούς σε αγροτικές καλλιέργειες µε θαµνώδη περιθώρια και σε 
περιοχές µε χαµηλή βλάστηση και λίγα διάσπαρτα δέντρα. Συνήθως παρατηρείται το 

χειµώνα, όταν εµφανίζεται κοντά σε οικισµούς για να βρει τροφή.  

Αναπαραγωγή: Ανήκει στα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή. Φτιάχνει την 
κυπελόµορφη φωλιά του πάνω σε δέντρα και θάµνους. Γεννά δύο φορές το χρόνο, την 

περίοδο Απριλίου-Ιουλίου, 3-4 αυγά κάθε φορά. 

Τροφή: Τρέφεται µε σπόρους και έντοµα που βρίσκει συνήθως 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 381. Αρσενικό Σιρλοτσίχλονο, διακρίνεται το κάτω µέρος του σώµατος 
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Φωτογραφία 382. Αρσενικό Σιρλοτσίχλονο, διακρίνεται ο χρωµατισµός της ράχης 

 

 
Φωτογραφία 383. Αρσενικό Σιρλοτσίχλονο, διακρίνεται η µαύρη οφθαλµική γραµµή 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Emberizidae (Τσιχλόνια) 

Είδος: Emberiza schoeniclus (Καλαµοτσίχλονο) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει το ίδιο περίπου µέγεθος (15εκ.) µε το Σπουργίτη, µικρό ράµφος 

και φύλα που διαφέρουν µεταξύ τους (φυλετικός διµορφισµός). Το αρσενικό 

αναγνωρίζεται εύκολα από το µαύρο κεφάλι, το µαύρο λάρυγγα, το άσπρο κολάρο και 

το άσπρο µουστάκι. Επίσης το πάνω φτέρωµα του είναι καστανό µε µαύρες 

ραβδώσεις, ενώ το κάτω είναι υπόλευκο. Το θηλυκό έχει καστανό κεφάλι µε πιο 
ανοιχτόχρωµο φρύδι και ασπρόµαυρο µουστάκι. Το κάτω µέρος του φτερώµατος είναι 

ανοιχτό καστανό µε σκούρες ραβδώσεις στο στήθος και στα πλευρά ενώ το πάνω 

µέρος του φτερώµατος µοιάζει µε του αρσενικού. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι αποδηµητικό είδος. Έρχεται στην περιοχή σε µικρούς 

αριθµούς το χειµώνα για να διαχειµάσει. Την άνοιξη µεταναστεύει βορειότερα για να 

αναπαραχθεί. Παρατηρείται στους καλαµώνες που υπάρχουν στη λίµνη και σε 

χαµηλούς θάµνους κοντά κυρίως στο νερό. 

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

Ελλάδας. 

Τροφή:Τρέφεται µε σπόρους και µικρά έντοµα. 

Καθεστώς προστασίας: 

Ι. Συµπεριλαµβάνεται στον Κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούµενα 

σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Ανεπαρκώς Γνωστά  

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

τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.  

 
Φωτογραφία 384. Θηλυκό Καλαµοτσίχλονο ενώ αποσπά σπόρους από αγριοκάλαµο 
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Φωτογραφία 385. Θηλυκό Καλαµοτσίχλονο, διακρίνεται το µικρό ράµφος και το άσπρο µουστάκι 

 

 

Φωτογραφία 386. Θηλυκό Καλαµοτσίχλονο, το χειµώνα σε αναζήτηση τροφής 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Emberizidae (Τσιχλόνια)  

Είδος: Emberiza melanocephala (Αµπελουργός, Κρασοπούλι) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει µέγεθος (16-17εκ.) λίγο µεγαλύτερο από του Σπουργιτιού, σχετικά 

χοντρό ράµφος και φύλα διαφορετικά µεταξύ τους (φυλετικός διµορφισµός). Το 

αρσενικό είναι εύκολα αναγνωρίσιµο. Έχει µαύρο κεφάλι µε κίτρινο περιλαίµιο, 

καστανοκόκκινη ράχη, σταχτόµαυρες φτερούγες και ουρά, καθώς και κίτρινο χωρίς 

ραβδώσεις κάτω φτέρωµα (Φωτογραφίες 387,389 &390). Το θηλυκό έχει πιο µουντά 
χρώµατα µε καστανολαδί πάνω φτέρωµα και λευκοκίτρινο το κάτω µέρος του 

σώµατος (Φωτογραφίες 388, 391 & 392). 

Βιότοπος – εµφάνιση:Είναι αποδηµητικό πουλί που φτάνει στην περιοχή στις αρχές 

Μαΐου για να φωλιάσει. Παραµένει µέχρι τέλη Ιουλίου και µεταναστεύει στη Μέση 

Ανατολή για να διαχειµάσει. Παρατηρείται συνήθως σε ξηρές περιοχές µε χαµηλή 

βλάστηση και λίγα διάσπαρτα δέντρα, και σε αµπελώνες όπως άλλωστε υποδηλώνει 

και το όνοµά του.  

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

φωλιά του σε σχήµα ανοιχτού κυπέλλου πάνω σε χαµηλούς θάµνους και συχνά µέσα 

σε αµπελώνες. Γεννά µία φορά το χρόνο, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, 4-5 αυγά. Την 
επώαση και τη φροντίδα των νεοσσών την αναλαµβάνει κατά αποκλειστικότητα το 

θηλυκό.  

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε σπόρους και µικρά 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 387. Αρσενικό Κρασοπούλι, 

λεπτοµέρεια κεφαλιού  

 
Φωτογραφία 388. Θηλυκό Κρασοπούλι, 

λεπτοµέρεια κεφαλιού 
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Φωτογραφία 389. Αρσενικό Κρασοπούλι µε το 

χαρακτηριστικό χρωµατισµό του κάτω µέρους του 

σώµατος 

 
Φωτογραφία 390. Αρσενικό Κρασοπούλι µε το 

χαρακτηριστικό χρωµατισµό της ράχης 

 
Φωτογραφία 391. Θηλυκό Κρασοπούλι µε το 

χαρακτηριστικό χρωµατισµό της ράχης 

 
Φωτογραφία 392. Θηλυκό Κρασοπούλι µε το 

χαρακτηριστικό χρωµατισµό του κάτω µέρους του 

σώµατος 
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Τάξη: Passeriformes (Στρουθιόµορφα) 

Οικογένεια: Emberizidae (Τσιχλόνια) 

Είδος: Miliaria calandra (Τσιφτάς, Καµποτσίχλονο) 

 
Γνωρίσµατα: Έχει την όψη Σπουργιτιού όµως είναι αρκετά µεγαλύτερο από αυτό 

(18εκ.). Το φτέρωµά του είναι καστανόγκριζο µε διάσπαρτες σκούρες ραβδώσεις. 

Στην αναγνώριση του συµβάλλουν επίσης το παχύ ράµφος µε τη χαρακτηριστική 

εσωτερική γωνία και το µεγάλο στρόγγυλο κεφάλι. 

Βιότοπος – εµφάνιση: Είναι επιδηµητικό είδος στην περιοχή. Εντοπίζεται κυρίως σε 

αγροτικές εκτάσεις µε δηµητριακά και σε ξηρές περιοχές µε χαµηλή βλάστηση ή λίγα 

διάσπαρτα δέντρα και θάµνους. Παρατηρείται συνήθως πάνω σε κάποιο ψηλό σηµείο 
(πάσσαλοι, ηλεκτροφόρα καλώδια, κλαδιά, κορυφές των θάµνων κ.λπ.). 

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

φωλιά του στο έδαφος ανάµεσα σε χόρτα. Γεννά µία -δύο φορές το χρόνο, την 

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

Τροφή: Τρέφεται κυρίως µε σπόρους, και µε µικρά έντοµα. 

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

είδος αυτό. 

 
Φωτογραφία 393. Τσιφτάς αναζητώντας τροφή 
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Φωτογραφία 394. Τσιφτάς, διακρίνονται οι σκούρες ραβδώσεις στο κάτω µέρος του φτερώµατος 

 

 
Φωτογραφία 395. Τσιφτάς, διακρίνεται το ιδιόµορφο ράµφος του 
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Ιστοσελίδες που αξιοποιήθηκαν 

• http://www.sovon.nl/ebcc/eoa/ The EBCC Atlas of European Breeding Birds 

• http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104-2.htm Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 

• http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:259:0001:01:EL:HTML 

• http://www.ornithologiki.gr/  
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