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Ο υγροβιότοπος στο Δέλτα του Έβρου 

 
Το Δέλτα του Έβρου είναι ένας σημαντικός υγρότοπος σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι εδώ και πολλά χρόνια Προστατευόμενη 
Περιοχή, καθώς έχει πολύ μεγάλη αξία για την άγρια ζωή και τον άνθρωπο. Στο 
Δέλτα του Έβρου βρίσκουν καταφύγιο και τροφή χιλιάδες πουλιά όλες τις 
εποχές του χρόνου, ενώ αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόρο για την τοπική 
κοινωνία, αλλά και όλη την ανθρωπότητα.Ο προικισμένος υδροβιότοπος 
φιλοξενεί πολυάριθμα είδη πουλιών, όλες τις εποχές του χρόνου. Από τα 407 

είδη της χώρας μας τα 304 απαντώνται εδώ, 
ανάμεσά τους και αρκετά σπάνια. Κυριαρχούν οι 
χηνόπαπιες, οι κορμοράνοι, οι κύκνοι, οι πελεκάνοι, 
τα φλαμίγκος, οι πελαργοί, οι ερωδιοί. Πολλά είδη 
βρίσκουν καταφύγιο στις αμμονησίδες που έχουν 
σχηματίσει οι προσχώσεις του ποταμού στα ρηχά της 
θάλασσας. Οι διακλαδώσεις του ποταμού και τα 
θαλάσσια ρεύματα έχουν δημιουργήσει ένα 
σύμπλεγμα από λίμνες, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, 

φυσικά κανάλια, που μαζί με τον κυρίως όγκο του ποταμού και το παρόχθιο 
δάσος του από ιτιές, σκλήθρα και θαμνώδη βλάστηση, συνθέτουν το μοναδικό 
τοπίο του Δέλτα. 

 7 διαφορετικά είδη αμφιβίων κατοικούν στο Δέλτα Έβρου. Σε θέσεις  με 
αρκετή υγρασία και νερά συναντάμε το λιμνοβάτραχο ή μπάκακα  και το 
σβελτοβάτραχο . O δεντροβάτραχος  παρατηρείται συνήθως γαντζωμένος με τις 
βεντούζες του πάνω σε δέντρα ή στα φύλλα τους κ.λ.π.. Σε θέσεις πιο ξερές 
συχνάζουν ο πρασινοβάτραχος  και ο χωματόφρυνος . Όλα τα αμφίβια, τόσο σε 
Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη έχουν μειωθεί λόγω της απώλειας βιοτόπου 
(αποξηράνσεις) αλλά και λόγω ρύπανσης από φυτοφάρμακα. 

Συνολικά έχουν αναφερθεί 21 είδη από ερπετά, χελώνες σαύρες και 
φίδια στο Δέλτα Έβρου. Σημαντικοί πληθυσμοί ερπετών απαντώνται τόσο στο 
νερό όσο και στην στεριά. Από τα κοινά ερπετά του Δέλτα είναι η νεροχελώνα 
 που υπάρχει σε μεγάλους αριθμούς τόσο στα γλυκά όσο και στα υφάλμυρα 
νερά καθώς και τα νερόφιδα. 
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Η βαλτοχελώνα αλλιώς και στικτόλαιμη χελώνα 

Το καβούκι της μπορεί να φθάσει από 20 – 30 εκατοστά ενώ το χρώμα 
του ποικίλει από καταπράσινο και καστανό μέχρι και μαύρο. Οι θηλυκές 
βαλτοχελώνες έχουν μάτια κίτρινα ενώ οι αρσενικές κόκκινα και η ουρά τους 
είναι μακρύτερη. Τις συναντάμε συνήθως σε στάσιμα νερά, στα κανάλια 
ανάμεσα σε υδρόβια φυτά. Συχνά κάθονται πάνω σε πέτρες δίπλα στις όχθες και 
τρέφονται με έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, σκουλήκια, βάτραχους και ψάρια. 

Δενδροβάτραχος 

 Ο δεντροβάτραχος είναι ένα μικρόσωμο όμορφο βατραχάκι με έντονο 
πράσινο χρώμα που προτιμάει να ζει 
κοντά σε έλη, λίμνες, ποτάμια, 
λιβάδια και κήπους. Ωστόσο έχει 
αρκετή αντοχή στην ξηρασία και δεν 
αποκλείεται να τον δει κάποιος και 
σε ξηρότερα μέρη. Περνάει το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 
σκαρφαλώνοντας πάνω στα δέντρα, 
αλλά επιστρέφει στο νερό για την 
αναπαραγωγή του. Όταν τρομάζει, 
παραμένει εντελώς ακίνητος και 
μπερδεύεται με το περιβάλλον ώστε 

να μη διακρίνεται. Η φωνή του ένα χαρακτηριστικό κρακ… κρακ…, το οποίο 
γίνεται ιδιαίτερα έντονο την εποχή του ζευγαρώματος, φουσκώνοντας 

παράλληλα το δέρμα κάτω από το 
πιγούνι του. 

Τρέφεται κυρίως με έντομα που 
πιάνει τη νύχτα, αν και έχει παρατηρηθεί 
ότι κυνηγάει και την ημέρα. Όταν 
εκκολαφθούν τα αυγά, οι γυρίνοι τους θα 
μείνουν στο νερό περίπου 3 μήνες και 
στη συνέχεια θα χάσουν την ουρά τους 
για να μεταμορφωθούν σε όμορφους 
μικρούς δεντροβάτραχους. 

 

Υδρόβια - Παρυδάτια  Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) 
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O πιο τυπικός και διαδεδομένος 
ερωδιός. Είναι ο μεγαλύτερος στην 
Ευρώπη με 90 εκ. ύψος περίπου . Ο 
σταχτοτσικνιάς ξεχωρίζει από το σταχτί 
πάνω μέρος του , λευκωπό από κάτω 
και το χαρακτηριστικό λοφίο του . Το 
ράμφος του είναι κίτρινο και μακρύ, 
την περίοδο της αναπαραγωγής γίνεται 
κοκκινωπό. Διαλέγει λίμνες, ποτάμια με 
άφθονή βλάστηση και καραδοκεί πολύ 
ώρα ακίνητος μέσα ή κοντά στο νερό 
μέχρι να εμφανιστεί η λεία του . Στη 
λεία του συγκαταλέγονται συνήθως ψάρια, σαύρες, βατράχια, σκουλήκια, 
σαλιγκάρια αλλά και ποντίκια . Στήνει την φωλιά του πάνω σε δένδρα ή μέσα 
στις καλαμιές κατά αναπαραγωγικές αποικίες . Γεννάει τον Μάρτιο – Απρίλιο 4-5 
ανοιχτόχρωμα γαλάζια αυγά και το κλώσσημα  διαρκεί 25-26 ημέρες. Οι 
νεοσσοί πετούν μόλις συμπληρώσουν 50 ημέρες ζωής . Στη δεκαετία του  80 σε 
μελέτες καταγραφής της ορνιθοπανίδας που έγιναν στον υγροβιότοπο ο 
σταχτοτσικνιάς αναφέρονταν ως αναπαραγόμενο . Σήμερα τον συναντάμε κατά 
την μεταναστευτική περίοδο και ορισμένα άτομα διαχειμάζουν .  

ΝΟΥΦΑΡΑ 

Το Νούφαρο (Νυμφαία) είναι 
γένος υδρόβιων φυτών με παγκόσμια 
εξάπλωση. Αριθμεί περίπου 50 είδη. 
Το αρχαίο όνομα του φυτού είναι 
Νυμφαία που προέρχεται από την 
ελληνική λέξη Νύμφη. 

Τα άνθη του νούφαρου είναι 
ακτινωτά και εξέρχονται από το 
κεντρικό μίσχο του φυτού. Έχουν 
πέταλα πολύ μεγαλύτερα από τα 
σέπαλα. Τα άνθη φτάνουν σε 
διάμετρο μέχρι και 30 εκατοστά και 

έχουν ποικιλία χρωμάτων συνήθως λευκό, κόκκινο, μωβ ή ροζ. 

Τα νούφαρα είναι πολύ συνηθισμένο φυτό του Νείλου, όπου 
αποκαλούνται λοτοί. Στον Νείλο κυριαρχούν το μπλε και το λευκό νούφαρο. Το 
μπλε νούφαρο ανοίγει τα άνθη του την ημέρα και τα κλείνει την νύχτα ενώ το 
λευκό νούφαρο ανοίγει τα άνθη του την νύχτα και τα κλείνει την ημέρα. Γι' 
αυτό το λόγο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν συνδέσει το φυτό με τον διαχωρισμό 



11ο Δημ.Σχ. Γιαννιτσών      2014-2015 
 

5 
Η δασκαλα:Αποστολίδου Γεσθημανή                        http://blogs.sch.gr/geapostoli 

των θεοτήτων τους, σε θεότητες του πάνω και του κάτω κόσμου, ενώ συνέδεαν 
επίσης το φυτό με τις πεποιθήσεις τους για τον θάνατο και την μετά θάνατον 
ζωή. 

O δεντροβάτραχος 

O δεντροβάτραχος είναι ένα μικρό είδος βατράχου που περνά τη ζωή του 
στα δέντρα. Kατοικεί στα δάση και τις ζούγκλες στις θερμότερες περιοχές σε όλο 
τον κόσμο. Είναι περισσότερο γνωστός για τα χαρακτηριστικά δισκοειδή 
δάχτυλα των ποδιών του ,τα οποία δίνουν καλύτερο κράτημα όταν κινείται 
γύρω στα δέντρα. 

Υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη βατράχου των δέντρων που ποικίλουν σε 
μέγεθος από λίγα εκατατοστά σε περισσότερο 
από 10 εκατοστά σε μήκος. Ο ευρωπαϊκός 
δεντροβάτραχος βρίσκεται σε λιβάδια και 
θαμνότοπους σε όλη την ανατολική Ευρώπη, 
αλλά θεωρείται ότι απειλούνται με εξαφάνιση 
στη δυτική. Ο δεντροβάτραχος ο κοινός είναι 
το μικρότερο από τα είδη δεντροβατράχου και 
ζει σε μια ποικιλία οικοτόπων σε ολόκληρη τη 
Νοτιοανατολική Ασία. Ο κουβανικός 

δεντροβάτραχος είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα είδη και είναι γηγενής 
στην Κούβα και τα γύρω νησιά, αλλά έχει εισαχθεί σε τμήματα της Φλόριντα, 
την Καραϊβικής και τη Χαβάης. 

Ο κοκκινομάτης δεντροβάτραχος 
είναι το πιο χαρακτηριστικό από τα είδη 
δεντρόβιου βατράχου και ζει στις ζούγκλες 
της Κεντρικής Αμερικής. 'Εχει ένα μακρύ 
στενό σώμα και  πίσω πόδια καθώς και το 
χαρακτηριστικό κόκκινο στα μάτια του. 

Όπως και άλλα είδη βατράχων και 
φρύνων,ο δεντροβάτραχος είναι γενικά  
σαρκοφάγο ζώο και η διατροφή του 
αποτελείται κυρίως από σκουλήκια, έντομα  

και 
αράχνες. Ο μεγάλος δεντροβάτραχος της 
Κούβας τρώει οτιδήποτε χωράει στο στόμα 
του, συμπεριλαμβανομένων και σαύρες, 
φίδια, μικρά θηλαστικά και ακόμη και άλλα 
βατράχια. Λόγω του μικρού μεγέθους του, ο 
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δεντροβάτραχος  έχει πολλά αρπακτικά, όπου και αν ζει στον κόσμο. Πτηνά, 
θηλαστικά και ερπετά όλων των μορφών και των μεγεθών,ακόμη και μεγάλα 
ψάρια θηρεύουν το δέντρο βάτραχο για τα οποία αποτελεί ένα γευστικό έδεσμα. 

ο γκρι δεντροβάτραχος χωράει στην παλάμη ενός χεριού 

Κατά τη διάρκεια της εποχής του ζευγαρώματος, ο δεντροβάτραχος  
βγάζει δυνατές κραυγές προκειμένου να προσελκύσει έναν σύντροφο. Το 
θηλυκό γεννά τα αυγά του σε ένα φύλλο πάνω από το νερό, τα οποία 
εξελίσσονται σε γυρίνους μέσα σε λίγες ημέρες, οπότε και  πέφτουν μέσα στο 
νερό από κάτω. Η διαδικασία της μεταμόρφωσης από γυρίνο σε ενήλικο 
δεντροβάτραχος μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς 
μήνες. 

 ΛΙΒΕΛΟΥΛΙ 

Οι λιβελούλες είναι τα εντόμα που 
ανήκουν στην υπόταξη Ανισόπτερα, η οποία 
εντάσσεται στην τάξη οδοντόγναθα. 

Τα θηλυκά έντομα γεννούν τα αυγά 
τους κοντά στο νερό ή πάνω στο νερό καθώς 
και σε επιπλέοντα φυτά. Τα αυγά 
εκκολάπτονται και κατά το στάδιο της νύμφης 
τρέφονται με κουνούπια. Οι λιβελούλες περνούν την περισσότερη ζωή τους σαν 
νύμφες κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η τροφή τους αποτελείται από άλλα 
ασπόνδυλα όπως γυρίνοι και ψάρια. Αναπνέουν μέσα από βράγχια στονπρωκτό 
και μπορούν να προωθηθούν γρήγορα εκπέμποντας νερό από τον πρωκτό. 
Μερικές νύμφες κυνηγούν ακόμα και στην ξηρά, κάτι που πιθανόν να ήταν πιο 
κοινό σε αρχαίες εποχές όταν άλλα αρπακτικά της ξηράς ήταν πιο πρωτόγονα. Η 
λιβελούλα ζει κυρίως κοντά σε λίμνες και ποτάμια. 

Στο κεφάλι τους έχουν δύο κοντές και λεπτές κεραίες και δύο μεγάλα 
μάτια.Το κάθε μάτι αποτελείται από 30.000 φακούς. Ο μικροσκοπικός της 
εγκέφαλος μπορεί και αποκωδικοποιεί τα σήματα που δίνουν αυτοί οι φακοί και 
εντοπίζει την παραμικρή κίνηση γύρω της. Τα φτερά τους είναι διαφανή, 
άχρωμα ή με βούλες. Η κοιλιά είναι μακριά, λεπτή και με πολύ ζωντανά 
χρώματα. 

Καλαμοκανάς, Ιμαντόπους, Καλαμοζάμπης (Himantopus 
himantopus) 

Παρυδάτιο ασπρόμαυρο πουλί (43 εκ.), με πολύ μακριά 
κόκκινα πόδια τα οποία προεξέχουν πολύ από την ουρά κατά 
την πτήση. Άσπρο χρώμα έχει στο στήθος στην κοιλιά και 
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στην ουρά, ενώ μαύρη είναι η ράχη και οι φτερούγες. Χαρακτηριστικά επίσης 
είναι το μακρύ μαύρο ράμφος του και το τριγωνικό σχήμα των φτερούγων κατά 
την πτήση. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μινιατούρα πελαργού λόγω της 
χρωματικής ομοιότητας του μ’ αυτόν. Ο Καλομακανάς είναι μεταναστευτικό 
είδος, διαδεδομένος καλοκαιρινός επισκέπτης στην Ελλάδα από Μάρτιο μέχρι 
τον Σεπτέμβρη. Αναπαράγεται σε υγρότοπους με ρηχά νερά, συχνά σε 
αλμυρόβαλτους, αλυκές, ρηχά έλη. Φωλιάζει συχνά σε αραιές αποικίες, ακόμα 
και σε υγρότοπους άν δεν παρενοχλείται. 

Η επιστημονική ονομασία himantopus, είναι ελληνική (ιμάντας + πους) 
και συσχετίζεται, όπως και η λαϊκή ονομασία καλαμοκανάς με τα λεπτά σαν 
ιμάντες ή σαν καλάμια πόδια του πτηνού. 

Τρέφετε κυρίως με έντομα και είναι ανήσυχος όταν φωλιάζει.

   

    

    

     
 

     

Φωλιάζουν σε όλους σχεδόν τους παράκτιους υγροτόπους της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και σε πολύ λίγα νησιά. Όμως τα τελευταία 30 χρόνια 
έχουν υποστεί μείωση κι έχουν πάψει να φωλιάζουν σε ορισμένους υγροτόπους. 
Στην περιοχή της Κορώνειας και της Βόλβης φωλιάζουν πολύ λίγα ζευγάρια. 

Προτιμούν ελώδεις εκτάσεις με γλυκά ή υφάλμυρα νερά με αραιή 
βλάστηση. Έχουν πολλές φορές παρατηρηθεί να φωλιάζουν σε εποχικούς 
υγροτόπους, οι οποίοι μπορεί πολύ γρήγορα να ξεραίνονται, ή ακόμη και να μην 
υπάρχουν την επόμενη χρονιά. Οι πρώτοι καλαμοκανάδες έρχονται στα μέσα 
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Μαρτίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται ως και τα μέσα Μαΐου. Από τα 
μέσα Ιουλίου οι καλαμοκανάδες διασπείρονται και αρχίζουν να μεταναστεύουν 
καθώς συχνά οι εποχικοί υγρότοποι που χρησιμοποιούν έχουν πια ξεραθεί. 

Συνήθως φωλιάζουν σε αποικίες και φτιάχνουν τη φωλιά τους πάνω σε 
λάσπη ή τούφες βλάστησης που προεξέχουν λίγο πάνω από το νερό. Γεννάει το 
Μάιο 3 ως 4 αυγά πρασινολαδί με κηλίδες γκρι ανοιχτές. Τα αυγά επωάζονται 
και από τα δύο φύλλα για 22 έως 26 ημέρες. Τα νεαρά είναι ικανά να πετάξουν 
μετά από 28 ημέρες. 

Τρέφονται κυρίως με έντομα και υδρόβια ασπόνδυλα, που πιάνουν στην 
επιφάνεια του νερού ή στον πυθμένα και εξαιτίας των πολύ μακριών ποδιών 
τους έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν την τροφή τους σε βαθύτερα νερά απ’ 
ότι άλλα παρυδάτια πουλιά. Το σκουλήκι Arenicola marina είναι σημαντικό 
συστατικό της διατροφής του Καλαμοκανά, ο οποίος με το μακρύ ράμφος του 
καταφέρνει και πιάνει το σκουλήκι μέσα στην τρύπα του. 

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. 

Ο παγκόσμιος πληθυσμός του υπολογίζεται σε 360.000 με 2.3 
εκατομμύρια άτομα, σε υπολογιζόμενο παγκόσμιο εύρος κατανομής των 10 
εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

Μαύρος καλαμοκανάς, Black Stilt (Himantopus novaezelandiae) 

Ο Μαύρος καλαμοκανάς ή κακί (γλώσσα Μαορί) είναι ένα καλοβατικό 
πτηνό της οικογένειας των ανωραμφίδων. Το είδος είναι ενδημικό στην Νέα 
Ζηλανδία. Τα ενήλικα άτομα είναι μήκους περίπου 40 εκατοστών. Έχουν μακριά 
κόκκινα πόδια, μακρύ μαύρο ράμφος και μαύρο φτέρωμα. Οι νεοσσοί έχουν 
λευκό στήθος, λαιμό και κεφάλι, με ένα μαύρο σημείο ανάμεσα στα μάτια. 
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Παρά τα 20 χρόνια εντατικής προστασίας ο μαύρος καλαμοκανάς 
παραμένει το σπανιότερο παρυδάτιο πτηνό του κόσμου..  

Η προστασία του μαύρου καλαμοκανά άρχισε το 1981 όπου το είδος 
αριθμούσε μόνε 23 ενήλικα άτομα. Ο σημερινός πληθυσμός υπολογίζεται σε 85 
άτομα στην φύση ενώ υπάρχουν 13 άτομα σε αιχμαλωσία. Ετήσια 
απελευθέρωση πτηνών που βρίσκονταν σε αιχμαλωσία και έλεγχος των 
θηρευτών εμπόδισαν τον μαύρο καλαμοκανά από το να εξαφανιστεί. Κατά την 
διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής περιορίζονται στην λεκάνη Μακένζι στο 
Νότιο Νησί. Οι περισσότεροι μαύροι καλαμοκανάδες διαχειμάζουν στην λεκάνη 
Μακένζι σε αντίθεση με άλλα θαλασσοπούλια της περιοχής τα οποία τον 
χειμώνα μεταναστεύουν σε θερμότερα κλίματα. 

Φτάνουν σε ηλικία αναπαραγωγής δυο με τρία χρόνια μετά την γέννηση 
τους. Είναι ένα από τα ποιο απειλούμενα είδη πουλιών του κόσμου. 
Αποχετεύσεις και Υδροηλεκτρικά εργοστάσια στο παρελθόν διατάραξαν το 
υδάτινο οικοσύστημα στο οποίο ζούσαν. Η θήρευση από εισαγόμενα θηλαστικά, 
κυρίως από την ερμίνα είναι μια μεγάλη απειλή για την επιβίωση του είδους. 
Επίσης η υβριδοποίηση με τον κοινό καλαμοκανά H. himantopus μείωσε τον 
πληθυσμό του μαύρου καλαμοκανά. 

 

 

 

Αργυροπελεκάνος 

Αμβρακικός: Στις λιμνοθάλασσες των Αργυροπελεκάνων 

Περιγραφή & Εξάπλωση 

Στα νησάκια της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό και Λογαρού του Αμβρακικού 
Κόλπου βρίσκονται εγκατεστημένες, οι αποικίες ενός από τα σπανιότερα είδη 
πουλιών του κόσμου: του αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus). 

Ο αργυροπελεκάνος είναι το σπανιότερο από τα επτά είδη πελεκάνων που 
υπάρχουν στον κόσμο και το δεύτερο σε μέγεθος είδος πουλιού στον πλανήτη 
(ύψος 1,20μ, άνοιγμα φτερών εώς 3,2μ, βάρος 6-10 κιλά). Το υδρόβιο αυτό 
πουλί έχει χρώμα φτερώματος ανοιχτό σταχτί και κύριο χαρακτηριστικό του το 
μακρύ του ράμφος, που φέρει διαστελλόμενο σάκο στο κάτω μέρος του. Τα 
πόδια του είναι κοντά και δυνατά, με δάχτυλα συνδεόμενα μεταξύ τους με 
μεμβράνη. 
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Ο αργυροπελεκάνος ήταν κάποτε ευρέως εξαπλωμένος στην Ευρώπη 
(μέχρι στην Ουγγαρία) και στην Ασία, αλλά τα τελευταία εκατό χρόνια ο 
πλυθησμός του μειώθηκε δραματικά και η εξάπλωση του στην Ευρώπη 
περιορίστηκε σε ορισμένους υγροτόπους των Βαλκανίων. Κύριες αιτίες αυτής 
της μείωσης ήταν οι αποξηράνσεις υγροτόπων γγια την απόκτηση γεωργικής 
γης και το κυνήγι. Σήμερα, το 13% των ζευγαριών αργυροπελεκάνου που 
απομένουν σ'ολόκληρο τον κόσμο φιλοξενείται σε δύο περιοχές της Ελλάδας: 

στη λίμνη μικρή Πρέσπα του νομού Φλώρινας και στις 
λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού κόλπου. 

Βιολογία & Συμπεριφορά 

Ο αργυροπελεκάνος επειδή φοβάται τον άνθρωπο, 
φωλιάζει σε απρόσιτες περιοχές, όπως είναι οι απομονωμένες 
νησίδες και οι δύσβατοι καλαμιώνες. Σαν ψαροφάγο πουλί 
διαλέγει υγροτόπους ικανούς να εξασφαλίσουν άφθονη 
τροφή για τα μικρά του. Στον Αμβρακικό, η περίοδος 
αναπαραγωγής διαρκεί από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τον 

Ιούλιο. Στην αρχή, τα πουλιά συγκεντρώνονται στα νησάκια των 
λιμνοθαλασσών, όπου ζευγαρώνουν. Χτίζουν τη φωλιά τους με χόρτα και 
κλαδάκια και γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου αρχίζουν οι πρώτες ωοτοκίες. 

Γεννούν δύο αβγά σε κάθε φωλιά (σπάνια τρία), τα οποία επωάζουν επί 
31 μέρες, καλύπτοντάς τα με τη νηκτική μεμβράνη των ποδιών τους και όχι με 
την κοιλιά. Οι νεοσσοί γεννιούνται γυμνοί, και μετά ένα μήνα έχουν καλυφθεί 
με άσπρα πούπουλα. Μέχρι την ηλικία των δυόμησι μηνών, εξαρτώνται απόλυτα 
από τους γονείς τους. Και οι δύο γονείς ταϊζουν τα μικρά τους, σε βάρδιες, 
μ'ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο: ο νεοσσός βουτά με λαιμαργία το κεφάλι του 
στο ράμφος του γονέα και τρώει τη μισοχωνεμένη τροφή (ψάρια) κατευθείαν 
απ'το σάκο. Μέχτι τα μέσα Αυγούστου έχουν πετάξει όλοι οι νεοσσοί, οι οποίοι 
ακολουθούν τους ενήλικες στις τοπικές μετακινήσεις. Οι Αργυροπελεκάνοι 
παραμένουν το χειμώνα στον Αμβρακικό, επειδή επικρατούν ήπιες καιρικές 
συνθήκες και υπάρχει άφθονη τροφή. Αντίθετα, τη Μικρή Πρέσπα την 
εγκαταλείπουν λόγω του δριμύτατου ψύχους. 

Κίνδυνοι & Απειλές 

Ο σημαντικότερος κίνδυνος για τους αργυροπελεκάνους είναι η ενόχληση 
που προκαλείται από τον άνθρωπο είτε σκόπιμα, από επισκέπτες που 
ανεβαίνουν στα νησάκια αναπαραγωγής των πουλιών για να τα δουν ή να τα 
φωτογραφήσουν, είτε από αμέλεια κατά τη διέλευση πλωτών μέσων. Στην 
προσέγγγιση επισκεπτών, τα πουλιά σηκώνονται πανικόβλητα και επειδή 
επωάζουν τα αυγά με το πέλμα τους, είτε συνθλίβουν είτε τα σπρώχνουν έξω 
από τη φωλιά. Ο αργυροπελεκάνος δεν μπορεί να ξαναβάλει μέσα στη φωλιά 
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ένα αυγό που έχει πεταχτεί έξω, αλλά ακόμη και αν τα αυγά παραμείνουν 
ανέπαφα πολλά ζευγάρια δεν επιστρέφουν ποτέ μετά την ενόχληση. 

Αφού εκκολαφθούν τα αυγά, οποιαδήποτε ενόχληση σηκώνει τους γονείς 
στον αέρα. Τότε οι γυμνοι νεοσσοί πεθαίνουν από το κρύο, είτε σύροντια από 

τον πανικό τους έξω από τη φωλιά, καταδικασμένοι 
να πεθάνουν από την έκθεσή τους στον ήλιο και τη 
βροχή. 

Οι αργυροπελεκάνοι για να συνεχίσουν να 
φωλιάζουν στον Αμβρακικό κόλπο χρειάζονται μια 
πηγή άφθονης τροφής. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
παρουσιαστεί επανηλημένα φαινόμενα μαζικών 

θανάτων ψαριών στις λιμνοθάλασσες, τα οποία οφείλονται στη μεταβολή της 
ποιότητας του νερού και κυρίως στην έλλειψη οξυγόνου. Οι αλλιώσεις αυτές 
που σχετίζονται με τις ανθρώπινες σραστηριότητες στις γύρω περιοχές, δνε 
απειλούν μόνο τους αργυροπελεκάνους, αλλά και την ιχθυοπανίδα καθώς και 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες που ζουν από αυτήν. 

Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους 
αργυροπελεκάνους 

Ο αργυροπελεκάνος προστατεύεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και 
διεθνών συνθηκών, που απαγορεύουν το κυνήγι και την εν γένει ενόχλησή 
τους, ιδιαίτερα στους τόπους αναπαραγωγής (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). Για την 
αποτελεσματική προστασία τους όμως απαιτείται και η δική μας συμμετοχή. Για 
το λόγο αυτό: 

• Δε θα πρέπει να πλησιάζουμε τα νησάκια αναπαραγωγής του 
αργυροπελεκάνου. 

• Όταν βλέπουμε ανθρώπους που ενοχλούν τις φωλιές του, θα πρέπει 
να εξηγούμε πόσο καταστροφική μπορεί να αποβεί μια τέτοια ενόχληση. 

 

 

  

Read more: http://www.cretanbeaches.com/panida/amfibia/dentrovatraxos-hyla-
arborea/#ixzz3E8rWsMDw 

Πηγές Πληροφοριών (ιστοσελίδες) : 

http://www.evros-delta.gr/gr/ethniko-parko/panida/-e 
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http://www.herpetofauna.gr/index.php?module=cats&page=read&id=215&sid=83 

http://www.cretanbeaches.com/panida/amfibia/dentrovatraxos-hyla-arborea/ 


