
Πουλιά  που φιλοξενεί 

η λίμνη Τριχωνίδα και 

η ευρύτερη περιοχή



Podiceps ruficollis

Νανοβουτηχτάρα 



Podiceps nigricollis- Μαυροβουτηχτάρα 



Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρα



Phalacrocorax carbo-Κορμοράνος



Ardea cinerea
Σταχτοτσικνιάς 



Ardea purpurea - Πορφυροτσικνιάς, είδος σπάνιο



Egretta garzetta

Μικρός, χιονόλευκος ερωδιός ο Λευκοτσικνιάς



Egretta alba
Αργυροτσικνιάς



Ardeola ralloides

Κρυπτοτσικνιάς 



Nycticorax nycticotax

Νυχτοκόρακας



Ixobrychus minutus-Νανομουγκάνα

Ένας πολύ μικρός Ερωδιός



Plegadis falcinellus- Χαλκόκοτα



Cygnus olor-Βουβόκυκνος



Anas penelope
Σφυριχτάρι 

θηλυκό

Αρσενικό 

Ζεύγος 



Ζεύγος 

θηλυκό

Αρσενικό 

Anas crecca

Κιρκίρι 



Anas platyrhynchos -Πρασινοκέφαλη  πάπια

Θηλυκό Αρσενικό 



Anas clypeata - Χουλιαρόπαπια



Aythya fuligula -Τσικνόπαπια



Θηλυκό

Aythya ferina- Κυνηγόπαπια



Gyps fulvus Όρνιο 



Buteo buteo

Γερακίνα 

Τρώγοντας έναν αρουραίο 



Pernis apivorus-Σφηκιάρης



Circus aeroginosus-Καλαμόκιρκος, σπάνιο είδος 



Circaetus gallicus- Φιδαετός



Circaetus gallicus

Αυτός ο αετός έχει ειδικευτεί στη 
σύλληψη των φιδιών. Τρέφεται κατά 95% 
με φίδια, 4% με σαύρες και 1% με 
τρωκτικά. Για να προστατεύεται από τα 
δηλητηριώδη φίδια, στα οποία δεν είναι 
άτρωτος, τα πόδια του είναι καλυμμένα με 
κοντά και σκληρά  λέπια. 

Ο Φιδαετός είναι μεταναστευτικός, 
επισκέπτεται τη χώρα μας στις αρχές του 
Απρίλη, τότε που ξυπνούν τα φίδια, ενώ 
επιστρέφει στην Αφρική στις αρχές του 
Οκτώβρη. 



Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

Ζευγάρι 

Αρσενικό 

Θηλυκό 

Με θήραμα ένα ποντίκι

Χαρακτηριστικό πέταγμα



Rallus aquaticus
Νεροκοτσέλα 



Gallinula chloropus- Νερόκοτα



Νεοσσός 

Πέταγμα 
Fulica atra- Φαλαρίδα



Tringa hypoleucos-Ποταμότρυγγας 



Το κεφάλι το 
καλοκαίρι είναι 
σκούρο καστανό

Και τον Χειμώνα λευκό

Larus ridibundus- Καστανοκέφαλος γλάρος 



Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο



Sterna albifrons- Νανογλάρονο, είναι το μικρότερο σε μέγεθος 
γλαρόνι. Εδώ τα αβγά του δεν ξεχωρίζουν από τα βότσαλα. 



Cuculus canorus-Κούκος



Otus scops-Γκιώνης

Τη νύχτα

Την ημέρα

Μικρό σε μέγεθος νυχτοπούλι



Bubo bubo

Μπούφος

Νεοσσοί στη φωλιά



Tyto alba - Πεπλόγλαυκα 



Alcedo atthis - Αλκυόνη, ζεύγος

Ψαρεύοντας 



Upupa epops- Τσαλαπετεινός



Hirundo rustica

Σταυλοχελίδονο 



Delichon urbica- Λευκοχελίδονο



Motacilla alba- Λευκοσουσουράδα



Anthus campestris-Χαμοκελάδα



Anthus pratensis
Λιβαδοκελάδα 



Lanius collurio- Αετομάχος

θηλυκό



Θηλυκός Κεφαλάς αποθηκεύει τροφή, μια 
σαύρα και ένα έντομο 

Αρσενικό πουλί έτοιμο να αποθηκεύσει 
τροφή 

Αποθηκευμένο έντομο

Ακόμα και ποντικός!



Με νεοσσούς στη 
φωλιά

Lanius minor-Γαϊδουροκεφαλάς 
Όλοι οι Κεφαλάδες έχουν τη συνήθεια  να 

αποθηκεύουν τροφή. Για να το κάνουν αυτό 
“καρφώνουν” έντομα και άλλα μικρά ζώα που 
συλλαμβάνουν πάνω στα αγκάθια φυτών που 
βρίσκονται μέσα στη χωρο -επικράτειά τους



Lanius senator-Κοκκινοκεφαλάς 

Ζεύγος 
θηλυκό

Αρσενικό 

Νεαρό 



Prunella modularis- Θαμνοψάλτης



Acrocephalus arundinaceus-Τσιχλοποταμίδα



Acrocephalus scirpaceus -Καλαμοποταμίδα 



Sylvia communis-Θαμνοτσιροβάκος



Muscicapa striata -Σταχτομυγοχάφτης



Saxicola torquata -Μαυρολαίμης



Phylloscopus collybita- Δεντροφυλλοσκόπος

Ο καθαριστής των δέντρων. Καθαρίζει 
τα φύλλα και τα κλαδιά από τα 
παρασιτικά έντομα, τα αβγά και τις 
προνύμφες τους.



Luscinia megarhynchos
Αηδόνι 



Luscinia luscinia- Τσιχλαηδόνι



Turdus iliacus -νεοσσός 

Turdus iliacus

Κοκκινότσιχλα



Turdus philomelos -Κελαηδότσιχλα



Turdus merula - Κότσυφας



Emberiza hortulana- Βλάχος



Fingilla coelebs- Σπίνος



Remiz pendulinus- Υφάντρα



Carduelis chloris -Φλώρος



Carduelis carduelis
Καρδερίνα 



Passer hispaniolensis
Δεντροσπουργίτης



Sturnus vulgaris-Ψαρόνι



Garrulus glandarius-Κίσσα

Αγαπημένη της τροφή τα βελανίδια



Pica pica - Καρακάξα



Corvus frugilegus-Χαβαρόνι


