
Σταχτοτσικνιάς 
Είλαη ν κεγαιύηεξνο από ηνπο εξσδηνύο πνπ ζπλαληνύκε ζηε ρώξα καο θαη απνηειεί ηνλ θιαζηθό αληη-

πξόζσπν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηελ Ειιάδα όιν ην ρξόλν ζηνπο πεξηζζόηεξνπο π-

γξόηνπνπο. Αξθεηνί Σηαρηνηζηθληάδεο είλαη επίζεο απνδεκεηηθνί. 

Από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ έρεη κόληκε παξνπζία ζ’ απηό θαη μαθληάδεη επράξηζηα ηνπο 

επηζθέπηεο, πεηώληαο ζπρλά πάλσ από ηα θεθάιηα ηνπο κε ην κεγάιν άλνηγκα ησλ θηεξνύγσλ ηνπ. 

Σπρλά, θαηά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα δνύκε 4 - 7 από απηνύο λα ςάρλνπλ ήζπρα ζεκεία 

ηνπ Πάξθνπ γηα λα μαπνζηάζνπλ ιίγν από ην καθξηλό ηνπο ηαμίδη. Σύκθσλα κε ηε ιατθή παξάδνζε, νη Σηα-

ρηνηζηθληάδεο ρξεζηκεύνπλ γηα νδεγνί ζηα Τξπγόληα θαηά ηηο κεηαλαζηεύζεηο ηνπο θαη κάιηζηα πηζηεύεηαη 

όηη, όηαλ απηά θνπξαζζνύλ ηα παίξλνπλ ζηε ξάρε ηνπο. Αθνξκή γηα ηε δνμαζία απηή απνηειεί ην γεγνλόο 

όηη ηα δπν απηά είδε πνπιηώλ θεύγνπλ ηελ ίδηα επνρή θαη αθνινπζνύλ ηηο ίδηεο δηαδξνκέο. Γη' απηό θαη ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξα καο ηνλ νλνκάδνπλ Τξπγνλνζνύξηε ή Τξπγνλνθξάρηε. 

Εθηόο από ην κεγάιν ηνπ αλάζηεκα, μερσξίδεη από ηνπο άιινπο εξσδηνύο γηα ην ζηαρηί πάλσ κέξνο ηνπ, 

ην ιεπθό θεθάιη θαη ιαηκό, κε κηα πιαηηά καύξε ξάβδσζε από ην κάηη σο ηελ άθξε ηνπ ινθίνπ. Τν καθξύ, 

θηηξηλσπό θαη αηρκεξό ξάκθνο ηνπ απνηειεί έλα «θακάθη» εθπιεθηηθήο ηθαλόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο ην ξάκθνο θαη ηα θαζηαλσπά πόδηα ηνπ γίλνληαη θνθθηλσπά.  

Κάζεηε πνιιή ώξα αθίλεηνο θνληά ή κέζα ζην λεξό πεξηκέλνληαο ππνκνλεηηθά θαη κε έλα αζηξαπηαίν ηί-

λαγκα ηνπ ιαηκνύ θαη ξάκθνπο «θακαθώλεη» κε ην ξάκθνο ηε ιεία ηνπ, ζπλήζσο ςάξηα θαη βαηξάρηα αιιά 

θαη ζθνπιήθηα, ζαιηγθάξηα, πνληίθηα όηαλ ηξέθεηαη ζε ρσξάθηα. 

Έρεη ραξαθηεξηζηηθό πέηαγκα, κε δπλαηά θαη αξγά θηεξνθνπήκαηα ελώ ν ιαηκόο ηνπ είλαη καδεκέλνο 

κέζα ζηνπο ώκνπο θαη ηα πόδηα ηελησκέλα πίζσ. Ζεη θνληά ζην λεξό θαη θηηάρλεη ηε θσιηά ηνπ πάλσ ζε δέ-

ληξα ή ζε θαιακηέο. Φσιηάδεη ζε κεγάινπο αιιά θαη κηθξόηεξνπο πγξόηνπνπο ηεο ρώξαο καο, ζπλήζσο ζε 

απνηθίεο. 

Ο Σηαρηνηζηθληάο κε ιίγα ιόγηα: 

 Έρεη κέγεζνο 91 εθαηνζηά θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο εξσδηόο ηεο Επξώπεο. 

 Εμαπιώλεηαη ζε όιε ηελ Επξώπε, ζηελ Ειιάδα ηνλ ζπλαληνύκε όιν ην ρξόλν. 

 Ξερσξίδεη από ην ζηαρηί πάλσ κέξνο, ην ιεπθό θεθάιη θαη καθξύ ιαηκό, ην καθξύ καύξν ινθίν ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνύ, ηελ πιαηηά καύξε ξάβδσζε από ην κάηη σο ηελ άθξε ηνπ ινθίνπ ηνπ, ην ίζην, κα-

θξύ, κπηεξό, θηηξηλσπό ξάκθνο. 

 Καη ηα δπν θύια είλαη ίδηα. 

 Φσλή: έλα βξαρλό «θξηεθ», πληρηέο θξαπγέο θαη θξνηάιηζκα ηνπ ξάκθνπο. 

 Φσιηάδεη θαηά απνηθίεο ζε δέληξα ή ζε θαιακηώλεο. 

 Τξέθεηαη κε ςάξηα, βαηξάρηα, ζθνπιήθηα, ζαιηγθάξηα, πνληίθηα. 

 Λαηηληθό όλνκα: Ardea cinerea  

 

Σηελ ίδηα νηθνγέλεηα αλήθνπλ: Ήηαπξνο (Botaurus stellaris), Μηθξνηζηθληάο (Ixobrychus minutus) , Νπ-

ρηνθόξαθαο (Nycticorax nycticorax), Κξππηνηζηθληάο (Ardeola ralloides), Γειαδάξεο (Bubulcus ibis), Λεπθν-

ηζηθληάο (Egretta garzetta), Αξγπξνηζηθληάο (Egretta alba), Πξνξθπξνηζηθληάο (Ardea purpurea). Σην Πάξθν 

έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά θαηξνύο ζρεδόλ όια ηα είδε ησλ εξσδηώλ ηεο Ειιάδαο 

 

Ειιεληθή Οξληζνινγηθή Εηαηξεία - http://park.ornithologiki.gr/gr/env/visitor_09.htm 

Κείκελν - Φσηνγξαθία: Γ. Μπεξηάηνο 

 

 

 

Καιακνθαλάο 
Ο Καιακνθαλάο πνπ πείξε ην όλνκα ηνπ από ηα ςειά πόδηα πνπ είλαη ζα θαιάκηα. Έρεη καθξύ ξάκθνο 

θαη άζπξν ρξώκα κε καύξα θηεξά. Κάλεη ηηο θσιηέο ηνπ θαηεπζείαλ πάλσ ζην ρώκα, ζε κηθξέο λεζίδεο κέζα 

ζηνλ βάιην, ώζηε λα είλαη απνθνκκέλεο από ηελ ζηεξηά θαη λα πξνζηαηεύνληαη από ρεξζαίνπο ερζξνύο 

Η επνρή ηνπ θσιηάζκαηνο είλαη ηελ άλνημε, ηνλ Απξίιην. Εδώ έρνπκε κέρξη θαη 40 θσιηέο θάζε ρξόλν. Τα 

κηθξά κέζα ζε 1-2 ώξεο αθνύ γελλεζνύλ, εγθαηαιείπνπλ ηηο θσιηέο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα ηξέθνληαη κόλα 

ηνπο κε κηθξά έληνκα θαη ζθνπιήθηα πνπ βξίζθνπλ ζηα ξερά λεξά. 

Μέζα ζηηο 4 πξώηεο εβδνκάδεο καζαίλνπλ θαη λα πεηάλε. Είλαη από ηα ιίγα είδε πνπ ηα λενγέλλεηα είλαη 

αλεμάξηεηα από ηνπο γνλείο ηνπο από ηελ αξρή γηα λα επηβηώζνπλ. 

 

 

 



Αξγπξνπειεθάλνο (Pelecanus crispus) 
Με άλνηγκα θηεξώλ πνπ μεπεξλά ηα 3,2 κέηξα, είλαη ην κεγαιύηεξν πδξόβην πνπιί ηνπ θόζκνπ πνπ κπν-

ξεί λα πεηάμεη, Παξά ην κεγάιν όγθν θαη ην ηεξάζηην ξάκθνο, δπγίδεη κόιηο 9-11 θηιά, επνκέλσο δελ είλαη ην 

βαξύηεξν ηπηάκελν πνπιί. Κάπνηε νη Αξγπξνπειεθάλνη ήηαλ άθζνλνη, αιιά ζήκεξα, αλαπαξάγνληαη κόλν 

ζηνλ Ακβξαθηθό θαη ζε ειάρηζηνπο άιινπο πγξόηνπνπο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Επξώπεο. Αξγπξνπειεθάλνο 

είλαη είδνο απεηινύκελν κε εμαθάληζε. Ο πιεζπζκόο ηνπ ζηε ιίκλε Μηθξή Πξέζπα -κεηά από καθξνρξόληεο 

πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπο -έρεη θηάζεη ζήκεξα πεξίπνπ ηα 1.000 δεπγάξηα θαη απνηειεί 

ηε κεγαιύηεξε αλαπαξαγσγηθή απνηθία ζηνλ θόζκν. 

Όινη κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ έλαλ πειεθάλν, ηεξάζηην, άζπξν θαη κε κεγάιε κύηε. Δηαζέηεη κία από 

ηηο πην δηάζεκεο ζηινπέηεο πνπιηώλ. Ο Αξγπξνπειεθάλνο είλαη παλάξραην είδνο θαη ην πην κεγαιόζσκν από 

ηα εθηά είδε πειεθάλσλ πνπ επηβηώλνπλ ζήκεξα ζηε Γε. Είλαη ν κόλνο πειεθάλνο πνπ ππάξρεη όιν ην ρξόλν 

ζηνλ Ακβξαθηθό. 

Από ηη θηλδπλεύεη 

Οη άλζξσπνη πνπ ελνρινύλ ηηο απνηθίεο είλαη ν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ Αξγπ-

ξνπειεθάλνπ. Πνιιά απγά θαη πειεθαλάθηα πεζαίλνπλ από ην θξύν ή από αθπδάησζε, όηαλ νη γνλείο πεηά-

μνπλ καθξηά ελνριεκέλνη από ςαξάδεο, θπλεγνύο, επηζηήκνλεο, καζεηέο θαη θάζε ινγήο αδηάθξηηνπο επηζθέ-

πηεο πνπ επηκέλνπλ λα δνπλ ηηο θσιηέο από θνληά. 

Οη επηζθέπηεο δελ είλαη ην κόλν πξόβιεκα γηα ηνπο Αξγπξνπειεθάλνπο ηνπ Ακβξαθηθνύ. Οη λεζίδεο όπνπ 

θσιηάδνπλ δηαβξώλνληαη από ηα θύκαηα. Τα ςάξηα πνπ ηξώλε έρνπλ κεησζεί. Μεξηθνί πειεθάλνη ζθνηώλν-

ληαη από ιαζξνζήξεο ή από πξόζθξνπζε ζε ελαέξηα θαιώδηα. Καη, αθόκα δελ γλσξίδνπκε πόζν επεξεάδν-

ληαη από ηηο αιιαγέο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν άλζξσπνο ζηα λεξά (ζήκεξα είλαη πην ιίγα, πην αικπξά, πην ξπ-

παζκέλα). 

Πώο ζα ηνλ βνεζήζνπκε 

Αλ πξνζηαηέςνπκε ηηο θπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ακβξαθηθνύ, εκείο ζα έρνπκε πεξηζζόηεξα ςάξηα θαη ν 

Αξγπξνπειεθάλνο ζα έρεη έλα θαιύηεξν κέιινλ. Σήκεξα, ν πειεθάλνο ζπκβνιίδεη ηελ ηθαλόηεηα καο λα δηα-

ηεξήζνπκε ηηο ιηκλνζάιαζζεο ζε θαιή θαηάζηαζε -αλ ππάξρεη θαΐ γηα ηνλ πειεθάλν, ζα ππάξρεη θαη γηα ηνλ 

άλζξσπν. 

 

 

Δελδξνβάηξαρνο 
Από ηα 5 είδε ακθηβίσλ πνπ δνπλ ζηε ιηκλνζάιαζζα ν δελδξνβάηξαρνο θαη ν ιηκλνβάηξαρνο είλαη ηα πην 

θνηλά. 

Ο δελδξνβάηξαρνο αθήλεη ηα δέλδξα γηα ην λεξό κόλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο. Εθεί δεπ-

γαξώλεη θαη ελαπνζέηεη ηα απγά ηνπ. 

Ο ιηκλνβάηξαρνο αληίζεηα είλαη θαηεμνρήλ πδξόβην δών θαη δεη ζε νκάδεο. Καη νη δύν ρξεζηκνπνηνύλ ηε 

καθξηά θαη θνιιώδε γιώζζα ηνπο γηα λα πηάλνπλ έληνκα. 

Σηηο όρζεο ηεο ιίκλεο Δαζίνπ ζηε Ζήξεηα, δεη ν πξάζηλνο δελδξνβάηξαρνο ν νπνίνο είλαη ν κόλνο βάηξα-

ρνο ζηελ Ειιάδα πνπ δε δεη ζην λεξό αιιά ζθαξθαιώλεη ζηα θιαδηά ησλ ζάκλσλ θαη παξακνλεύεη θηεξσηά 

έληνκα. 

 

 

Ληβεινύια 
Ζεη θνληά ζε ιίκλεο, ξπάθηα θαη πδξνβηόηνπνπο, ηξέθεηαη κε κηθξά έληνκα όπσο θνπλνύπηα, ζθλίπεο ή πε-

ηαινύδεο θαη δεπγαξώλεη ζηνλ αέξα. 

Τν αξζεληθό, αθνύ δεπγαξώζεη κε ην ζειπθό, γίλεηαη ηξνθή ηνπ, ώζηε ην ζειπθό λα εμνηθνλνκήζεη ηε κέ-

γηζηε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή! Τν ζειπθό γελλά ηα απγά ηνπ ζπρλά πάλσ ζε θύιια θπηώλ, 

πνπ βξίζθνληαη θνληά ή πάλσ ζην λεξό. 

Οη κηθξέο ηξίρεο πνπ θαίλνληαη ζηα πόδηα ηεο είλαη εμσηεξηθά λεύξα! 

Ο θύθινο δσήο ηεο κπνξεί λα πνηθίιιεη από 6 κήλεο έσο 6-7 ρξόληα. 

Τν κεγαιύηεξν όκσο κέξνο ηεο δσήο ηεο ε ιηβεινύια ην πεξλά σο λύκθε (ρξπζαιιίδα) θάησ από ην λε-

ξό. Σ’ απηό ην ζηάδην ρξεζηκνπνηεί ηα εζσηεξηθά ηεο βξάγρηα γηα λ' αλαπλέεη θαη ηξέθεηαη κε γπξίλνπο θαη κε 

ςάξηα. 

http://matergaea.blogspot.com/2007/02/blog-post_25.html

