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Περίλθψθ 

Θ Χαλκόκοτα αποτελεί καλοβατικό πτθνό τθσ οικογζνειασ των Threskiornithidae και 

παρουςιάηει μία κοςμοπολίτικθ κατανομι με παρουςία ςε όλεσ τισ θπείρουσ, εκτόσ 

από τθν Ανταρκτικι. τθν Ελλάδα, όπωσ και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ ζπειτα από μια 

κατάρρευςθ του πλθκυςμοφ τθσ, άρχιςε να επανακάμπτει τα τελευταία χρόνια. Οι 

κυριότερεσ αποικίεσ του είδουσ ςτθν Ελλάδα βρίςκονται ςτον Αμβρακικό Κόλπο, ςτο 

Δζλτα Καλαμά, ςτο Δζλτα Αξιοφ και ςτθ Λίμνθ Κερκίνθ. Θ παροφςα ζρευνα ζχει ωσ 

ςτόχο να εμπλουτίςει τθν υπάρχουςα γνϊςθ ςχετικά με τθ βιολογία αναπαραγωγισ 

του είδουσ ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ και πιο ιδιαίτερεσ αποικίεσ τθσ Ελλάδασ, 

αυτιν τθσ νιςου Πραςοφδι, ςτο δζλτα Καλαμά (ΒΔ Ελλάδα). Θ ςυλλογι δεδομζνων, 

εντόσ τθσ αποικίασ, πραγματοποιικθκε κατά το διάςτθμα μζςα Μαΐου ζωσ και μζςα 

Αυγοφςτου. Πραγματοποιικθκαν διαδρομζσ με τα πόδια ςε όλθ τθν ζκταςθ του 

νθςιοφ και για κάκε φωλιά Χαλκόκοτασ ςυλλζχκθκαν δεδομζνα ςχετικά με: i) τον 

αρικμό αυγϊν, νεοςςϊν, νεκρϊν νεοςςϊν, ii) το φψοσ τθσ φωλιάσ από το ζδαφοσ, 

iii) το πλάτοσ κόμθσ, το φψοσ και το είδοσ του δζντρου, ςτο οποίο βρίςκεται θ 

φωλιά, iv) τον αρικμό άλλων φωλιϊν ςτο δζντρο, v) τον πλθςιζςτερο γείτονα και vi) 

τθν απόςταςθ αυτοφ από τθ φωλιά. Για τθν εφρεςθ τθσ αναπαραγωγικισ επιτυχίασ, 

θ περιοδικότθτα των επιςκζψεων ςτθν αποικία ιταν ανά 7 θμζρεσ. Επιπλζον, ςτισ 

αρχζσ Αυγοφςτου πραγματοποιικθκε καταγραφι όλων των δζντρων και κάμνων 

του νθςιοφ που ξεπερνοφςαν τα 2.1 m ςε μικοσ και ςυλλζχκθκαν δεδομζνα ςχετικά 

με το είδοσ, το φψοσ και το πλάτοσ κόμθσ. Από τα αποτελζςματα προζκυψε ότι 120 

ηευγάρια Χαλκόκοτασ φϊλιαςαν κατά τθ φετινι αναπαραγωγικι περίοδο και θ 

αποικία καταλάμβανε μια ζκταςθ των 0.52 εκταρίων. Ο μζςοσ όροσ αυγϊν που 

είχαν οι φωλιζσ ιταν 3 αυγά/φωλιά και θ αναπαραγωγικι επιτυχία ζωσ και τθν 

θλικία που οι νεοςςοί ζφταναν τθν θλικία των 15-20 θμερϊν ιταν 2.03 

νεοςςοί/φωλιά. Ωσ προσ τθν επιλογι των κζςεων φωλιάςματοσ, ςχεδόν το ςφνολο 

των ηευγαριϊν φϊλιαηαν ςε ελιζσ (Olea europaea), μεςαίου ζωσ μεγάλου φψουσ, με 

μζςο φψοσ φωλιάσ από το ζδαφοσ 3.38 m. Επίςθσ, παρατθρικθκε ότι το είδοσ 

φωλιάηει ςτο ίδιο δζντρο μαηί με Λευκοτςικνιάδεσ, Γελαδάρθδεσ και άλλεσ 

Χαλκόκοτεσ και θ μζςθ απόςταςθ από τον πλθςιζςτερο γείτονα ιταν 0.84 m. το 

ςφνολο ςχεδόν των φωλιϊν, ο πλθςιζςτεροσ γείτονασ ιταν 

Λευκοτςικνιάσ/Γελαδάρθσ παρά κάποιο ηευγάρι Χαλκόκοτασ. Θ παροφςα μελζτθ 

είναι θ πρϊτθ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ελλάδα για τθ βιολογία αναπαραγωγισ 

του απειλοφμενο αυτοφ είδουσ και μζςα από αυτιν αναδεικνφεται θ μεγάλθ 

ςθμαςία που ζχει θ νιςοσ Πραςοφδι για τθ διατιρθςθ τθσ Χαλκόκοτασ ςτθν 

προςτατευόμενθ περιοχι του Δζλτα Καλαμά, μίασ από τισ μεγαλφτερεσ αποικίεσ 

ςτθν Ελλάδα και τθ νοτιοανατολικι Ευρϊπθ. Απειλζσ, όπωσ θ αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ των αρουραίων ςτο νθςί και θ ανκρϊπινθ όχλθςθ, ενδζχεται να 

οδθγιςουν ςε εγκατάλειψθ τθσ αποικίασ και τθν εξαφάνιςθ του αναπαραγόμενου 

πλθκυςμοφ του είδουσ και των άλλων ερωδιόμορφων ειδϊν από το Δζλτα Καλαμά. 
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Abstract 

The Glossy ibis is a bird species in the family Threskiornithidae with a cosmopolitan 

distribution in all continents, except Antarctica. In Greece, the species faced a 

population crash, but in recent years the populations have started to increase. The 

main Greek colonies are situated in Amvrakikos Gulf, Kalamas’ Estuaries, Lake Kerkini 

and the Delta of Axios River. The study aims to increase our knowledge about the 

Breeding Biology of the species on the islet Prasoudi in Kalamas’ estuaries (NW 

Greece), one of the biggest colonies in Greece. Data collection was conducted 

between mid May to mid August. Line transect surveys were carried out to cover the 

total area of the islet. The following data were collected for each Glossy ibis nest: i) 

number of eggs, hatchlings, dead hatchlings, ii) nest height, iii) tree species, tree 

height, tree crown width, iv) number of other nests, v) nearest neighbor and vi) 

nearest neighbor nest distance. In order to investigate the breeding success of each 

pair, the frequency of the visits to the colony was every 7 days. Additionally, during 

the first days of August a 2-day visit was carried out. During the visit, all trees and 

bushes -up to 2.1 m- on the island were censused. Moreover, data about the islet’s 

tree species, tree height and tree crown width were also collected. According to our 

results, a total number of 120 pairs nested during this breeding season and the 

colony covered an area of 0.52 hectares (ha). The mean clutch size was 3 eggs/nest 

and the breeding success was 2.03 fledging of 15-20 days/nest. Breeding pairs were 

nesting mainly in olive trees (Olea europaea) - medium to high height- the mean 

height of the nests was 3.38 m. It was observed that Glossy ibis nests in the same 

tree, where little egrets, cattle egrets and other Glossy ibises also nest. The mean 

nearest neighbor nest distance was 0.84 m, while the nearest neighbor was mainly a 

little egret/a cattle egret instead of another Glossy ibis pair. The current research is 

the first study to explore the Breeding Biology of Glossy ibis in Greece. It highlights 

the importance of the islet of Prasoudi for the conservation of the species in Kalamas 

Estuaries, one of the biggest colonies in Greece and in Southeast Europe. An increase 

in the number of rats on the islet as well as human disturbance are the main threats 

that may cause abandonment of the colony and extinction of the Glossy ibis 

breeding population in the protected area of Kalamas Estuaries. 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σα υδρόβια και καλοβατικά πτθνά αποτελοφν κφριο ςτοιχείο των υγροτόπων. Θ 

ομορφιά τουσ, θ πλοφςια ποικιλομορφία τουσ, οι μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ τουσ και 

οι μεταναςτευτικζσ τουσ ςυνικειεσ ςυνδζονται ςτενά με αρκετζσ από τισ 

πολιτιςτικζσ μασ αξίεσ και κοινωνικζσ πρακτικζσ. Θ τάςθ τουσ να ςυγκεντρϊνονται 

ςε μεγάλουσ αρικμοφσ τα κακιςτά ςθμαντικό αντικείμενο μελζτθσ και 

παρακολοφκθςθσ και, κατά ςυνζπεια, αποτελοφν εξαίρετο δείκτθ τθσ αξίασ και τθσ 

κατάςταςθσ των υγροτοπικϊν οικοςυςτθμάτων. Θ Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) 

ςυγκαταλζγεται ςτα καλοβατικά πτθνά, και ωσ είδοσ ςτενά ςυνδεδεμζνο με τα 

υγροτοπικά ενδιαιτιματα γλυκϊν νερϊν, αποτελεί δείκτθ τθσ κατάςταςθσ αυτοφ 

του τφπου ενδιαιτιματοσ. Σαυτόχρονα, αποτελεί ζνα από τα πιο εντυπωςιακά είδθ 

τθσ ελλθνικισ ορνικοπανίδασ και κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα ‘’Flagship 

species’’, προκειμζνου να αυξθκεί θ υποςτιριξθ τθσ προςταςίασ και διατιρθςθσ τθσ 

βιοποικιλότθτασ ςτα κρίςιμα και απειλοφμενα ενδιαιτιματα των βάλτων και 

υγρολίβαδων, ενδιαιτιματα που ζχουν υποςτεί δραματικι μείωςθ τόςο ςτθν 

Ελλάδα όςο και ςε παγκόςμια κλίμακα.  

1.1. Περιγραφι και υςτθματικι τθσ Χαλκόκοτασ 

Θ Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) ανικει ςτθν οικογζνεια των 

Threskiornithidae (Χουλιαρομφτεσ και Μβιδεσ), οικογζνεια θ οποία περιλαμβάνει 35 

είδθ ςε παγκόςμιο επίπεδο (del Hoyo & Collar, 2014). ε ανϊτερο ταξινομικό 

επίπεδο θ οικογζνεια ανικει ςτθν τάξθ Ciconiiformes (Πελαργόμορφα), θ οποία 

περιλαμβάνει ακόμα πζντε οικογζνειεσ, αυτζσ των Ciconiidae (Πελαργοί), Ardeidae 

(Ερωδιοί), Scopidae, Balaenicipitidae και Pelecanidae (Πελεκάνοι) (del Hoyo & Collar, 

2014), αν και θ ζνταξθ των Pelecanidae (Πελεκάνοι) ςτθν ςυγκεκριμζνθ τάξθ δεν 

ζχει ακόμα πλιρωσ διαςαφθνιςτεί (Gibb et al., 2013). Σο γζνοσ Plegadis εκτόσ από 

τθν Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus περιλαμβάνει ακόμα 2 είδθ, τα Plegadis chici και 

Plegadis ridgwayi, τα οποία απαντϊνται ςτθν Αμερικι (del Hoyo & Collar, 2014). 

Τβριδιςμόσ μεταξφ ατόμων Plegadis falcinellus και Plegadis chici ζχει αναφερκεί ςε 

περιοχζσ τθσ Αμερικισ όπου τα δφο είδθ πλζον ςυνυπάρχουν (Leukering, 2008). 

Θ Χαλκόκοτα είναι ςκουρόχρωμο μεςαίου μεγζκουσ καλοβατικό πτθνό φψουσ 55-65 

cm και άνοιγμα φτεροφγων 88-105 cm. Ζχει μακριά πόδια και λαιμό και το ράμφοσ 

είναι μακρφ και κυρτό προ τα κάτω. Σο φτζρωμα είναι ςκοφρο πορφυροκάςτανο με 

πράςινθ ιριδίηουςα γυαλάδα ςτισ φτεροφγεσ. Εκτόσ αναπαραγωγικισ περιόδου το 

κεφάλι και ο λαιμόσ των ενθλίκων αποκτοφν ζνα πιο μουντό καφετί χρϊμα με λευκά 

ςτίγματα. Σα νεαρά ζχουν επίςθσ πιο μουντό καφετί χρϊμα ςτο κεφάλι και ςτο 

λαιμό. Σα δφο φφλα είναι παρόμοια (Hancock et al., 1992).  
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Εικόνα 1.1: Χαλκόκοτεσ (Plegadis falcinellus) ςε αναηιτθςθ λείασ ςε υγρολίβαδα. 

1.2. Παγκόςμια κατανομι τθσ Χαλκόκοτασ 

Θ Χαλκόκοτα αποτελεί κοςμοπολίτικο είδοσ, θ παγκόςμια κατανομι του οποίου 

εκτείνεται ςτθν Αφρικι, τθν Ευρϊπθ, τθν Αςία, τθν Αυςτραλία και τθν Αμερικι (del 

Hoyo & Collar, 2014). Μάλιςτα, θ εξάπλωςθ του είδουσ ςτον νζο κόςμο 

χρονολογείται γφρω ςτο 1880, όταν κάποια άτομα διζςχιςαν τον Ατλαντικό (Oswald 

et al., 2019), εγκαταςτάκθκαν ςτθν περιοχι τθσ Φλόριντα και γριγορα εποίκιςαν τισ 

ανατολικζσ ακτζσ τθσ Βορείου Αμερικισ (Patten & Lasley, 2000). Ζωσ και τα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 90’, το είδοσ πλζον παρατθροφνταν τακτικά ςε περιοχζσ του Καναδά, 

του Μεξικοφ και των δυτικότερων πολιτειϊν των Θ.Π.Α., όπωσ το Σζξασ ι το 

Κολοράντο (Patten & Lasley, 2000). ε ευρωπαϊκό επίπεδο, το είδοσ απαντάται, 

κατά τθ μετανάςτευςθ και τθν αναπαραγωγι, κυρίωσ ςτθ Βαλκανικι και Λβθρικι 

χερςόνθςο, τθν Λταλία και τθ Γαλλία, ενϊ διαχειμάηει ςτθν Αφρικι, νότια τθσ 

αχάρασ (Birdlife International, 2019).   
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Εικόνα 1.2: Θ παγκόςμια κατανομι του είδουσ (πθγι: IUCN, 2020). 

1.3. Οικολογία αναπαραγωγισ  

1.3.1. Αποικίεσ αναπαραγωγισ 

Θ Χαλκόκοτα αποτελεί είδοσ που αναπαράγεται ομαδικά ςε αποικίεσ μαηί με άλλα 

είδθ ερωδιϊν, ίβιδων, χουλιαρομφτων και κορμοράνων (Hancock et al., 1992). ε 

αποικίεσ τθσ Αμερικισ, το είδοσ ζχει βρεκεί να φωλιάηει ςε μεικτζσ αποικίεσ μαηί με 

είδθ όπωσ τα Plegadis chici, Casmerodius albus, Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, 

Egretta thula, Egretta caerulea, Egretta tricolor, Butorides virescens, Nyctanassa 

violacea και Phalacrocorax auritus (Elbin & Tobon, 2019; Warren, 1977; Burger & 

Miller, 1977). τθν Αυςτραλία, ςφμφωνα με τουσ Jaensch & Auricht (1984), φωλιζσ 

του είδουσ εντοπίςτθκαν μαηί με τα είδθ Ardea pacifica, Threskiornis aethiopica, 

Phalacrocorax melanoleucos. τθ δυτικι Παλαιαρκτικι, φωλιζσ του είδουσ ζχουν 

εντοπιςτεί ςε μεικτζσ αποικίεσ μαηί με τα είδθ Egretta garzetta, Nycticorax 

Nycticorax, Platalea leucorodia, Bubulcus ibis, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, 

Ardea cinerea, Casmerodius albus, Microcarbo pygmeus, Phalacrocorax carbo 

(Belhadj et., 2007; Boucheker et al., 2009; Nefla et al., 2012; Amezian et al., 2012; 

Ignat, 2007; Grussu, 2019; Kazantzidis et al., 2019; Nedjah et al., 2019; Champagnon 

et al., 2019; Miltiadou, 2011; Dorosencu et al., 2019; Vera et al., 2019). 

1.3.2. Επιλογι κζςεων φωλεοποίθςθσ 

Σο είδοσ ζχει διαπιςτωκεί να φωλιάηει ςε δζντρα και κάμνουσ που περιλαμβάνουν 

τα είδθ Iva frutescens, Baccharis halimifolia, Juniperus virginiana ςε αποικίεσ τθσ 

Βιρτηίνια, ςτθν Αμερικι (Warren, 1977), αλλά και ςε καλαμιϊνεσ-Phragmites spp 

(Burger & Miller, 1977). ε αποικίεσ τθσ Αυςτραλίασ, φωλιζσ του είδουσ ζχουν 

εντοπιςτεί ςε είδθ, όπωσ τα Meuhlenbeckia cunninghamii, Eugalyptus spp, 
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Melaleuca spp (Jaensch & Auricht, 1984; Lowe, 1983), ενϊ ςτθν Λνδία ςε Acacia 

nilotica (Venkatraman, 2009). Με βάςθ αρκετζσ ερευνθτικζσ μελζτεσ που ζχουν 

υλοποιθκεί ςε διάφορεσ αποικίεσ τθσ Ευρϊπθσ, το είδοσ φαίνεται πωσ προτιμά να 

φωλιάηει ςε είδθ, όπωσ τα  Phragmites australis (Ignat, 2007; Kazantzidis et al., 

2019; Manez et al., 2019; Vera et al., 2019), Typha spp. (Afan et al., 2018; Manez et 

al., 2019; Vera et al., 2019), Tamarix spp. (Kazantzidis et al., 2019; Champagnon et 

al., 2019; Miltiadou, 2011; Manez et al., 2019), Salix spp. (Kazantzidis et al., 2019; 

Dorosencu et al., 2019), Alnus glutinosa (Kazantzidis et al., 2019) και Acacia horrida 

(Nefla et al., 2012).  

ε αποικίεσ του είδουσ ςε πολιτείεσ τθσ Αμερικισ, βρζκθκε πωσ το μζςο φψοσ τθσ 

φωλιάσ από το ζδαφοσ κυμαινόταν από 13.1 ζωσ 33.8 cm. Όμωσ, ςε κάποιεσ 

αποικίεσ ζνα ποςοςτό των ηευγαριϊν χρθςιμοποιοφςε εγκαταλελειμμζνεσ φωλιζσ 

ερωδιϊν του είδουσ Egretta thula, οι οποίεσ βρίςκονταν ςε μεγαλφτερο φψοσ πάνω 

ςτα δζντρα (Burger & Miller, 1977). ε μεικτζσ αποικίεσ τθσ Βιρτηίνια, ςτθν Αμερικι 

το είδοσ παρατθρικθκε να φωλιάηει χαμθλότερα ςτθν κόμθ του δζντρου ςε ςχζςθ 

με τα υπόλοιπα είδθ τθσ αποικίασ (Warren, 1977). 

Μετριςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε φωλιζσ Χαλκόκοτασ ςτθ αρδθνία 

ζδειξαν ότι θ μζγιςτθ διάμετροσ τθσ φωλιάσ ιταν 28-50 cm, το βάκοσ τθσ φωλιάσ 

ιταν 1.5-10.5 cm και θ απόςταςθ από το νερό 14-210 cm (Grussu, 2019).  

1.3.3. Αναπαραγωγικι επιτυχία 

Με βάςθ τα αποτελζςματα ερευνθτικϊν εργαςιϊν, ο μζςοσ όροσ αυγϊν ανά φωλιά 

κυμαίνεται από 2.56 ζωσ και 3.7 αυγά/φωλιά (Grussu, 2019; Nefla et al., 2012; 

Lowe, 1983). χετικά με τθν αναπαραγωγικι επιτυχία και τθν επιβίωςθ των 

νεοςςϊν ζχουν παρατθρθκεί ποςοςτά επιβίωςθσ που κυμαίνονται από 1 

νεοςςόσ/φωλιά ζωσ και 3 νεοςςοφσ/φωλιά (Grussu, 2019; Nefla et al., 2012; Lowe, 

1983). 
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Εικόνα 1.3: Φωλιά Χαλκόκοτασ με αυγά ςτθν αποικία τθσ Νιςου Πραςοφδι.  

1.4. Tροφολθψία και διατροφι  

1.4.1. Ενδιαίτθμα τροφολθψίασ 

Σα ενδιαιτιματα διατροφισ του είδουσ περιλαμβάνουν κυρίωσ υγροτοπικζσ 

εκτάςεισ, όπωσ βάλτουσ, υγρολίβαδα και ορυηϊνεσ (Hancock et al., 1992). Θ 

ςθμαςία των ορυηϊνων για τθ διατροφι του είδουσ επιβεβαιϊνεται από μελζτεσ 

ςτθν Λςπανία (Toral et al., 2012; Manez et al., 2019), όπου πλθκυςμοί αρκετϊν 

χιλιάδων ατόμων τρζφονται εκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Θ προτίμθςθ των 

ορυηϊνων από το είδοσ ζχει παρατθρθκεί και ςτθν Ελλάδα (Kazantzidis et al., 2019; 

Μποφκασ και ςυν., 2018). Πρόςφατθ μελζτθ ςχετικά με τθν επιλογι ενδιαιτθμάτων 

διατροφισ ςτο Δζλτα Καλαμά (περιοχι μελζτθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ) 

περιγράφει ωσ ςθμαντικότερα ενδιαιτιματα για το είδοσ τουσ βάλτουσ, τα 

υγρολίβαδα, τουσ ορυηϊνεσ αλλά και τα λιβάδια τα οποία οι κτθνοτρόφοι κατά τθν 

καλοκαιρινι περίοδο τα πλθμμυρίηουν τεχνθτά (Μποφκασ και ςυν., 2018). Θ 

ςθμαςία των λιβαδιϊν που χρθςιμοποιοφνται από κτθνοτρόφουσ (κυρίωσ για βοςκι 

αγελάδων) αναφζρεται και ςε μελζτθ που ζχει πραγματοποιθκεί ςτθν πολιτεία του 

Rhode Island τθσ Αμερικισ (Trocki & Paton, 2006). 

1.4.2. Διατροφι 

Αναφορικά με τθ διατροφι του είδουσ, από τισ λίγεσ δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ που 

υπάρχουν, είναι εμφανισ μια ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτα υδρόβια ζντομα και ειδικά 

ςτισ προνφμφεσ των οδοντόγνακων, υδρόβιων κολεόπτερων και δίπτερων (Nedja et 

al., 2019; Petrescu, 1999). Εκτόσ από αυτά, και ςφμφωνα με ζρευνα που 

πραγματοποιικθκε ςτθν Αλγερία (Nedja et al., 2019), βρζκθκε πωσ θ δίαιτα του 
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είδουσ ςυμπλθρϊνεται από το είδοσ βατράχου Rana saharica και από υδρόβια 

ςαλιγκάρια ενϊ ςτθ Ρουμανία οι βδζλλεσ, είδθ ψαριϊν, αμφιβίων (όπωσ τα Triturus 

sp., Rana sp.) και υδρόβιων ςαλιγκαριϊν εμπλουτίηουν τθ λεία του είδουσ ςε 

μικρότερο ποςοςτό (Dorosencu et al., 2019; Petrescu, 1999). Αντίςτοιχα, μελζτθ τθσ 

διατροφισ του είδουσ κατά τθν αναπαραγωγι ζχει πραγματοποιθκεί και ςτθ 

Donana τθσ Λςπανίασ (Macias et al., 2004), όπου διαπιςτϊκθκε ότι οι προνφμφεσ 

των υδρόβιων κολεόπτερων (κυρίωσ Cybister sp.) και οδοντόγνακων (με κυρίαρχα 

είδθ τα Sympetrum fonscolombii, Aeshna mixta, Anax imperator) αποτελοφν κφρια 

λεία τόςο των νεοςςϊν όςο και των ενθλίκων. 

1.5. Μεταναςτευτικι ςυμπεριφορά 

Οι αναπαραγόμενοι πλθκυςμοί τθσ ανατολικισ Ευραςίασ μεταναςτεφουν προσ τθ 

δυτικι και ανατολικι υποςαχάρια Αφρικι, με ζνα ςθμαντικό αρικμό επανευρζςεων 

δακτυλιωμζνων πουλιϊν ςτθ ηϊνθ του αχζλ, ςτα νότια τθσ αχάρασ. Δακτυλιωμζνα 

πουλιά από περιοχζσ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ φαίνεται πωσ προτιμοφν να 

διαχειμάηουν ςτθ ηϊνθ του αχζλ και τθ δυτικι Αφρικι, ενϊ δακτυλιωμζνα πουλιά 

από περιοχζσ τθσ Καςπίασ Κάλαςςασ μετακινοφνται προσ τθν ανατολικι Αφρικι, 

τθν Αραβικι χερςόνθςο ακόμα και ζωσ το Πακιςτάν και τθν Λνδία (Santoro et al., 

2019). Οι αναπαραγόμενοι πλθκυςμοί τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ ζχει διαπιςτωκεί πωσ 

επιλζγουν να διαχειμάηουν ςτθ βόρεια Αφρικι (μεταξφ του Μαρόκου και τθσ 

Αλγερίασ) και ςτθ νότια Ευρϊπθ (Santoro et al., 2019, 2016). 

Ωσ μεταναςτευτικό είδοσ, πραγματοποιεί μεγάλεσ αποςτάςεισ. Αυτό ενιςχφεται από 

επανευρζςεισ δακτυλιωμζνων ατόμων που ζχουν αναφερκεί ςτθν Λνδία και ςτισ 

Παρκζνουσ Νιςουσ Αμερικισ από δακτυλιωμζνα πουλιά τθσ Καςπίασ και τθσ 

Λςπανίασ αντίςτοιχα (Santoro et al., 2019). 



15 
 

Εικόνα 1.4: Διαςπορά δακτυλιωμζνων ατόμων Χαλκόκοτασ (κόκκινεσ γραμμζσ) από τισ 

περιοχζσ δακτυλίωςθσ (κίτρινοι κφκλοι) (πθγι: Santoro et al., 2019).  

1.6. Πλθκυςμιακι κατάςταςθ 

Ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ του είδουσ υπολογίηεται ςε 230,000-2,200,000 άτομα 

(Birdlife International, 2015) ενϊ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο υπολογίηεται ςε 28,300-

37,700 ηευγάρια (Birdlife International, 2015). τθν Ελλάδα ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ 

του είδουσ ιταν 373-639 ηευγάρια κατά τθν περίοδο 2014-2017 (Kazantzidis et al., 

2019). 

1.6.1. Διαχειμάηοντεσ πλθκυςμοί ςτθν Ευρϊπθ 

Διαχείμαςθ του είδουσ παρατθρείται και ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ 

θ Λςπανία (Manez et al., 2019; Masip & Segura, 2019), θ Πορτογαλία (Encarnacao, 

2019) θ αρδθνία (Grussu, 2019), θ Γαλλία (Champagnon et al., 2019), θ Λταλία 

(Volponi, 2019) και θ Ελλάδα (Kazantzidis et al., 2019). Οι διαχειμάηοντεσ πλθκυςμοί 

τθσ Λςπανίασ και τθσ Πορτογαλίασ κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ οι πιο 

αξιόλογοι, κακϊσ αρικμοφν αρκετζσ χιλιάδεσ άτομα τα τελευταία χρόνια, με 

μζγιςτεσ μετριςεισ πάνω από 20,000 άτομα το 2016 ςτθν Donana τθσ Λςπανίασ 

(Manez et al., 2019), 6,600 άτομα το 2017 ςτο Δζλτα του ποταμοφ Ebro τθσ Λςπανίασ 

(Masip & Segura, 2019) και 8,320 άτομα το 2015 ςτθν Πορτογαλία (Encarnacao, 

2019). Μικρότεροι πλθκυςμοί παραμζνουν κατά τθ διαχείμαςθ ςτθν αρδθνία, τθν 

Γαλλία, τθν Ελλάδα, όπου ο χειμερινόσ πλθκυςμόσ του είδουσ δεν ξεπερνά τα 40 

(Grussu, 2019), 55 (Champagnon et al., 2019) και 2 άτομα (Kazantzidis et al., 2019), 

αντίςτοιχα (Πίνακασ 1.1).  
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1.6.2. Αναπαραγόμενοι πλθκυςμοί ςτθν Ευρϊπθ 

Αναφορικά με τον ευρωπαϊκό αναπαραγόμενο πλθκυςμό του είδουσ, κατόπιν μίασ 

ςθμαντικισ πτϊςθσ που ςθμειϊκθκε κατά τθν περίοδο 1950-1990 ςε αρκετζσ 

χϊρεσ, όπωσ θ Λςπανία (Manez et al., 2019), θ Ελλάδα (Kazantzidis et al., 2019), θ 

Βοςνία (Puzovic et al., 2019), θ Λταλία (Volponi, 2019), θ Βουλγαρία (Iankov & 

Popgeorgiev, 2019) και Ρουμανία (Dorosencu et al., 2019), αρκετοί πλθκυςμοί 

άρχιςαν να επανακάμπτουν από το 2000 και ζπειτα (Manez et al., 2019; Volponi, 

2019; Kazantzidis et al., 2019). Με βάςθ πρόςφατεσ μελζτεσ κατά τθν τελευταία 

δεκαετία (2009-2019), ο αναπαραγόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ Λςπανίασ αποτελεί τον 

μεγαλφτερο ςτθν Ευρϊπθ, με κφρια περιοχι αναπαραγωγισ τθν προςτατευόμενθ 

περιοχι τθσ Donana με 10,463 ηευγάρια (Manez et al., 2019) ενϊ ακολουκεί θ 

Γαλλία με 2,087 ηευγάρια (Champagnon et al., 2019). θμαντικοί πλθκυςμοί, επίςθσ, 

αναπαράγονται ςτθν Ρουμανία με 485-1,900 ηευγάρια (Dorosencu et al., 2019), τθν 

Ελλάδα με 373-639 ηευγάρια (Kazantzidis et al., 2019) και τθν Βουλγαρία με 20-325 

ηευγάρια (Iankov & Popgeorgiev, 2019). Μικρότεροι κεωροφνται οι αναπαραγόμενοι 

πλθκυςμοί τθσ Λταλίασ με 10-50 ηευγάρια (Volponi, 2019), τθσ ερβίασ με 0-20 

ηευγάρια και του Μαυροβοφνιου με 5-10 ηευγάρια (Puzovic et al., 2019) ενϊ μερικζσ 

δεκάδεσ ηευγάρια αναπαράγονται περιςταςιακά ςτθ Βοςνία και Ερηεγοβίνθ (Puzovic 

et al., 2019) (Πίνακασ 1.1).  

Πίνακασ 1.1: Αναπαραγόμενοι και διαχειμάηοντεσ πλθκυςμοί ςτθν Ευρϊπθ (ςε παρζνκεςθ 

το ζτοσ καταγραφισ του πλθκυςμοφ). 

Χϊρα 
Αναπαραγόμενοσ πλθκυςμόσ 

(ηευγ.) 
Διαχειμάηον πλθκυςμόσ 

(άτομα) 

Ιςπανία 11,228* (2017) 23,600 (2017) 
Γαλλία 2,087 (2017) 55 (2017) 
Πορτογαλία 654-817 (2016) 8,320 (2015) 
Ελλάδα 639 (2017) >10 (2017) 
Ρουμανία 485-1,400 (2016-2017) 0 
Βουλγαρία 20-325 (2013-2017) 0 
Ιταλία 10-50 (2010-2016) 90 (2017) 
Βοςνία & Ερηεγοβίνθ 20-30 (2013) 0 
Μαυροβοφνιο 5-10 (2013) 0 
ερβία 8 (2017) 0 

*Στον πληθυςμό δεν ζχει προςτεθεί και ο αναπαραγόμενοσ πληθυςμόσ τησ περιοχήσ του 

ποταμοφ Ebro. 

1.7. Απειλζσ, προςταςία και διαχείριςθ  

1.7.1. Απειλζσ 

Θ μείωςθ των υγροτοπικϊν εκτάςεων, ωσ αποτζλεςμα τθσ αποςτράγγιςθσ, 

άρδευςθσ και παραγωγισ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ, αποτελεί τθν κυριότερθ 

απειλι για το είδοσ (Birdlife International, 2019). ε πιο τοπικό επίπεδο ωσ απειλζσ 
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ζχουν διαπιςτωκεί το κυνιγι, θ όχλθςθ, θ χριςθ φυτοφαρμάκων ενϊ αποτελεί και 

είδοσ ευπακζσ ςτθ γρίπθ των πτθνϊν και μπορεί μελλοντικά να απειλθκεί από νζα 

διαςπορά του ιοφ (Birdlife International, 2019). 

1.7.2. Θεςμικό πλαίςιο προςταςίασ 

ε παγκόςμιο επίπεδο το είδοσ χαρακτθρίηεται ωσ μειωμζνου ενδιαφζροντοσ – LC, 

κακϊσ δεν πλθροί τα κριτιρια μείωςθσ πλθκυςμοφ (κριτιρια Α1,Α2,Α3,Α4), εφρουσ 

γεωγραφικισ κατανομισ (κριτιρια Β1,Β2), μικροφ μεγζκουσ και μείωςθσ (κριτιριο 

C), απομόνωςθσ (κριτιριο D) ι ποςοτικισ ανάλυςθσ (κριτιριο Ε) (Birdlife 

International, 2019). Σο είδοσ ζχει ζνα εξαιρετικά μεγάλο εφροσ κατανομισ και δεν 

πλθςιάηει τα κατϊτατα όρια για το κριτιριο του μεγζκουσ εφρουσ (Ζκταςθ 

εμφάνιςθσ <20.000 km2 ςε ςυνδυαςμό με ζνα μειωμζνο ι κυμαινόμενο μζγεκοσ 

εφρουσ, ζκταςθ / ποιότθτα ενδιαιτθμάτων ι μζγεκοσ πλθκυςμοφ και μικρό αρικμό 

τοποκεςιϊν ι ςοβαροφ κατακερματιςμοφ). Παρά το γεγονόσ ότι θ τάςθ του 

πλθκυςμοφ φαίνεται να μειϊνεται, θ μείωςθ δεν κεωρείται ότι είναι αρκετά 

γριγορθ για να προςεγγίςει τα κατϊτατα όρια για τθν ευπάκεια με βάςθ το 

κριτιριο τθσ τάςθσ του πλθκυςμοφ (> 30% μείωςθ για δζκα χρόνια ι τρεισ γενιζσ). 

Σο μζγεκοσ του πλθκυςμοφ είναι εξαιρετικά μεγάλο και, ωσ εκ τοφτου, δεν 

πλθςιάηει τα κατϊτατα όρια του ευάλωτου βάςει του κριτθρίου του μεγζκουσ του 

πλθκυςμοφ (<10.000 ϊριμα άτομα με ςυνεχιηόμενθ μείωςθ να είναι > 10% ςε δζκα 

χρόνια ι τρεισ γενιζσ, ι με ςυγκεκριμζνθ πλθκυςμιακι δομι) (Birdlife International, 

2019). ε ευρωπαϊκό επίπεδο, το είδοσ προςτατεφεται ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι 

οδθγία 2009/147/ΕΚ περί τθσ διατιρθςθσ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ και 

περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα Λ αυτισ κακϊσ και με βάςθ τθ ςφμβαςθ τθσ Βζρνθσ 

«για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ ηωισ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ» θ οποία 

υιοκετικθκε από τθν Ελλάδα και τζκθκε ςε ιςχφ με βάςθ το Προεδρικό Διάταγμα 

1335/1983 (ΦΕΚ 32/14-3-1983). ε εκνικό επίπεδο, το είδοσ κεωρείται απειλοφμενο 

και εντάςςεται ςτθν κατθγορία Κριςίμωσ κινδυνεφον - CR (Legakis & Maragou, 

2009). 

Με βάςθ τθν 2θ εξαετι Εκνικι Ζκκεςθ για τθν ορνικοπανίδα, θ βραχυχρόνια τάςθ 

του αναπαραγομζνου πλθκυςμοφ του είδουσ ςτθν Ελλάδα κατά τθν περίοδο 2000-

2012 αξιολογείται ωσ πτωτικι ενϊ θ μακροχρόνια τάςθ του αναπαραγόμενου 

πλθκυςμοφ κατά τθν περίοδο 1980-2012 αξιολογείται ωσ αυξθτικι. ε παγκόςμιο 

επίπεδο, ςφμφωνα με τθν Birdlife International (2019), ο αναπαραγόμενοσ 

πλθκυςμόσ του είδουσ παρουςιάηει πτωτικι τάςθ. 

1.7.3. Διαχείριςθ και προςταςία 

Ζωσ ςιμερα, ςε παγκόςμιο επίπεδο, ζχουν πραγματοποιθκεί δακτυλιϊςεισ του 

είδουσ ςτθν Λςπανία, τθ Γαλλία, τθν Ουγγαρία, τθ ερβία, τθν Ουκρανία, τθ Ρωςία, 

το Αηερμπαϊτηάν και τθ Νότια Αφρικι με ςκοπό τθ μελζτθ τθσ διαςποράσ και τθσ 
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μετανάςτευςθσ του είδουσ. Δεν ζχει πραγματοποιθκεί κάποιο ζργο ειδικά για το 

είδοσ με ςκοπό τθν προςταςία και τθ διαχείριςθ του.  

ε εκνικό επίπεδο ο αναπαραγόμενοσ πλθκυςμόσ του είδουσ καταγράφεται ςτο 

πλαίςιο των Πανελλινιων απογραφϊν των αποικιϊν ερωδιϊν τθσ Ελλάδασ που 

υλοποιοφνται από το Λνςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν και τθν Ελλθνικι Ορνικολογικι 

Εταιρεία. υνολικά ζχουν πραγματοποιθκεί τζςςερισ πανελλινιεσ απογραφζσ τα 

ζτθ 2003, 2009, 2014 και 2018. Επιπρόςκετα το Λνςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν ςε 

ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ Φορείσ Διαχείριςθσ (Αξιοφ, Κερκίνθσ και Καλαμά) 

πραγματοποίθςε δακτυλιϊςεισ νεοςςϊν και ςυλλογι δειγμάτων αίματοσ και 

φτερϊν από νεοςςοφσ ςε κάποιεσ από τισ βαςικζσ αποικίεσ του είδουσ ςτο δζλτα 

Αξιοφ, το δζλτα Καλαμά και τθ λίμνθ Κερκίνθ κατά τα ζτθ 2018, 2019 και 2020. Θ 

δράςθ αυτι υλοποιικθκε παράλλθλα και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ζπειτα από 

ςυντονιςμό με τθν ομάδα εργαςίασ IUCN SSC Stork, Ibis and Spoonbill Specialist 

Group. Σα αποτελζςματα από τισ ςυγκεκριμζνεσ αναλφςεισ των δειγμάτων 

αναμζνονται. 

1.8. Η Χαλκόκοτα ςτθν Ελλάδα  

1.8.1. Πλθκυςμιακι τάςθ και κατανομι  

Θ Χαλκόκοτα αναφζρκθκε πρϊτθ φορά ωσ αναπαραγόμενο είδοσ ςτθν Ελλάδα το 

1960, όταν εντοπίςτθκε μια αποικία 2,000 ατόμων ςτο Δζλτα του Ζβρου. Μερικά 

χρόνια αργότερα, τρεισ νζεσ αποικίεσ εντοπίςτθκαν ςε λίμνθ Κερκίνθ, λίμνθ 

Λςμαρίδα και Αμβρακικό Κόλπο. Ο ςυνολικόσ αναπαραγόμενοσ πλθκυςμόσ του 

είδουσ κατά τθν δεκαετία του 1960 υπολογίηονταν ςε 1,500-1,840 ηευγάρια 

(Handrinos & Akriotis, 1997). Κατά τθ δεκαετία 1970 ακόμα μια αποικία  του είδουσ 

εγκαταςτάκθκε ςτθ Μικρι Πρζςπα. Κατά τθ δεκαετία 1980 ο αναπαραγόμενοσ 

πλθκυςμόσ του είδουσ ςχεδόν κατζρρευςε και αρικμοφςε μόλισ 45-71 ηευγάρια ενϊ 

το είδοσ ζπαψε να αναπαράγεται ςτο Δζλτα του Ζβρου, τθ λίμνθ Λςμαρίδα και τισ 

λίμνεσ Πρζςπεσ. Κατά το 1994 θ μόνθ γνωςτι αποικία (αυτι τθσ λίμνθσ Κερκίνθσ) 

αρικμοφςε μόλισ 5-15 ηευγάρια (Handrinos & Akriotis, 1997). Από το 2000 και 

ζπειτα, ο αναπαραγόμενοσ πλθκυςμόσ του είδουσ άρχιςε να επανακάμπτει και ζτςι 

το 2017, ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του είδουσ αρικμοφςε 639 ηευγάρια ςε οκτϊ 

αποικίεσ, ςτθ λίμνθ Κερκίνθ, τισ λίμνεσ Βόλβθ και Κορϊνεια, το Δζλτα Αξιοφ, τισ 

λίμνεσ Πρζςπεσ, το Δζλτα Καλαμά και τον Αμβρακικό Κόλπο (Kazantzidis et al., 

2019).  

Σα τελευταία ζτθ, οι μεγαλφτερεσ αποικίεσ του είδουσ είναι αυτζσ ςτον Αμβρακικό 

Κόλπο, με τουλάχιςτον 187 ηευγάρια (απογραφι του 2016), ςτο Δζλτα Καλαμά 

(νιςοσ Πραςοφδι), με 191 ηευγάρια (απογραφι του 2017) και ςτο Δζλτα Αξιοφ, με 

190 ηευγάρια (απογραφι του 2017). Μάλιςτα, το 2017 ςτισ παραπάνω τρεισ 
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αποικίεσ φϊλιαηε το 88,9% του ςυνολικοφ εκνικοφ πλθκυςμοφ (Kazantzidis et al., 

2019). 

Εικόνα 1.5: Κατανομι των αποικιϊν Χαλκόκοτασ ςτθν Ελλάδα κατά τισ περιόδουσ 1960-

1970, δεκαετία 1980, 2003-2009 και 2014-2017. Οι μεγάλοι κφκλοι αντιπροςωπεφουν  

αποικίεσ με  >120 ηευγάρια και οι μικροί κφκλοι αποικίεσ με < 120 ηευγάρια. (πθγι: 

Kazantzidis et al., 2019).  

1.8.2. Η ςθμαςία τθσ Ελλάδασ ωσ μεταναςτευτικόσ διάδρομοσ 

Κατά τθ μετανάςτευςθ, το είδοσ απαντάται τακτικά ςε μεγάλουσ αρικμοφσ τθν 

άνοιξθ ενϊ το φκινόπωρο θ παρουςία του είδουσ είναι πιο ςπάνια (Handrinos & 

Akriotis, 1997). φμφωνα με παρατθριςεισ, ζχουν καταγραφεί μεταναςτευτικζσ 

ομάδεσ 1,800 ατόμων ςτισ λιμνοκάλαςςεσ του Μεςολογγίου το 1990, 555 ατόμων 

ςτθ Βορειοανατολικι Κριτθ το 1991 και 1,000 ατόμων ςτθ καλάςςια περιοχι 

μεταξφ  άμου και Σουρκίασ το 1974 (Handrinos & Akriotis, 1997). Πρόςφατα 

πλθκυςμιακά δεδομζνα του είδουσ κατά τθ μετανάςτευςθ περιλαμβάνουν 

τουλάχιςτον 250 μεταναςτευτικά άτομα ςτο Δζλτα Καλαμά το 2012 (Μποφκασ και 
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ςυν., 2018), τουλάχιςτον 60 άτομα ςε λίμνθ Παμβϊτιδα το 2013 (Μποφκασ και ςυν., 

2014) και τουλάχιςτον 400 άτομα ςε Αμβρακικό Κόλπο το 2015 (Μποφκασ 2020, 

αδθμ. δεδ.). 

1.8.3. Απειλζσ και διαχείριςθ 

Με βάςθ τθ 2θ εξαετι Εκνικι Ζκκεςθ για τθν ορνικοπανίδα, θ εντατικι βόςκθςθ, θ 

εντατικοποίθςθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ και των ιχκυοκαλλιεργειϊν κακϊσ και θ 

αποςτράγγιςθ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ βαςικζσ απειλζσ για το είδοσ ςτθν Ελλάδα 

(Δθμαλζξθσ και ςυν., 2009). 

 

1.9. κοπόσ τθσ ζρευνασ 

κοπόσ τθσ ζρευνασ είναι ο εμπλουτιςμόσ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ αναφορικά με 

τθν αναπαραγωγικι βιολογία τθσ Χαλκόκοτασ (Plegadis falcinellus) με απϊτερο 

ςτόχο τθν προςταςία του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ. Αποτελεί τθν πρϊτθ ζρευνα επί 

του κζματοσ ςτθν Ελλάδα, με επίκεντρο τθ Νιςο Πραςοφδι, πλθςίον του Δζλτα  

Καλαμά.  Θ ζρευνα επικεντρϊνεται ςε τζςςερα κεματικά πεδία αναφορικά με τθ 

βιολογία τθσ αναπαραγωγισ (i-iii), τθν αποικιακι ςυμπεριφορά του είδουσ (iv-v), 

τθν επιλογι των κζςεων φωλεοποίθςθσ (vi) και, τζλοσ, τθν εφαρμογι των 

αποτελεςμάτων ςτο πεδίο τθσ Βιολογίασ Διατιρθςθσ για τθν προςταςία του 

πλθκυςμοφ ςτθ Νιςο Πραςοφδι (vii). Οι επιμζρουσ ςτόχοι είναι οι εξισ:   

i. Αξιολόγθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ νιςου Πραςοφδι για τθν αναπαραγωγι τθσ 

Χαλκόκοτασ ςτθν Ελλάδα ωσ προσ το μζγεκοσ του αναπαραγόμενου 

πλθκυςμοφ.  

ii. Αρικμόσ των αυγϊν που ωοτοκεί κάκε ηευγάρι Χαλκόκοτασ. 

iii. Αναπαραγωγικι επιτυχία τθσ Χαλκόκοτασ ωσ προσ τον αρικμό των νεοςςϊν 

που επιβιϊνουν (15-20 θμζρεσ μετά τθν εκκόλαψθ).  

iv. Γειτνίαςθ φωλιϊν τθσ Χαλκόκοτασ με άλλεσ φωλιζσ του είδουσ. 

v. Γειτνίαςθ φωλιϊν τθσ Χαλκόκοτασ με άλλεσ φωλιζσ Πελαργόμορφων ειδϊν.  

vi. Επιλογι των κζςεων φωλεοποίθςθσ ωσ προσ το είδοσ και τθ φυςιογνωμία 

τθσ βλάςτθςθσ. 

vii. Εφαρμογζσ ςτθ διατιρθςθ και διαχείριςθ του πλθκυςμοφ. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1. Περιοχι μελζτθσ 

2.1.1. Γεωγραφικι κζςθ 

Θ παροφςα ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτθ Νιςο Πραςοφδι (39°30′N, 20°9′E). 

Βρίςκεται ςτθ Βορειοδυτικι Ελλάδα, ςτο νότιο καλάςςιο ςτενό Κζρκυρασ-

Κεςπρωτίασ και ανικει ςτο Νομό Κεςπρωτίασ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. Θ 

βραχονθςίδα ζχει ζκταςθ 11 εκτάρια (ha) και βρίςκεται κοντά ςτθν ακτογραμμι τθσ 

Κεςπρωτίασ κακϊσ θ πλθςιζςτερθ απόςταςθ από αυτι είναι περίπου 1,1 Km 

(Εικόνα 2.1).   

Εικόνα 2.1: Άποψθ τθσ περιοχισ μελζτθσ, Νιςοσ Πραςοφδι. 

2.1.2. Περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά  

Σο κλίμα τθσ περιοχισ χαρακτθρίηεται ωσ ιπιο κατά τθ χειμερινι περίοδο και ξθρό 

με λίγεσ βροχοπτϊςεισ κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο. Θ μζςθ ετιςια κερμοκραςία 

ανζρχεται ςτουσ 17.47 °C. Θ απόλυτθ μζγιςτθ κερμοκραςία του αζρα ανζρχεται ςε 

40.7 °C και θ απόλυτθ ελάχιςτθ ςε 4.5 °C. Σο ετιςιο φψοσ βροχισ υπερβαίνει τα 

100mm, κατατάςςοντασ τθν περιοχι ωσ μια από τισ βροχερότερεσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδασ, με μζγιςτα φψθ βροχισ τον Δεκζμβριο και ελάχιςτα τον Λοφλιο (Ειδικι 

Περιβαλλοντικι Μελζτθ Δζλτα/τενϊν Καλαμά και Ζλουσ Καλοδικίου, 2000). 
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Οι κφριοι οικότοποι των εκβολϊν Καλαμά είναι οι λιμνοκάλαςςεσ, θ μονοετισ 

βλάςτθςθ μεταξφ των ορίων πλθμμυρίδασ και άμπωτθσ (Cakiletea maritimae), οι 

εκβολζσ ποταμϊν, οι απόκρθμνεσ βραχϊδεισ ακτζσ με βλάςτθςθ ςτθ Μεςόγειο, θ 

μονοετισ βλάςτθςθ με Salicornia και άλλα είδθ των λαςπωδϊν και αμμωδϊν 

ηωνϊν, τα μεςογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), οι μεςογειακζσ και 

κερμοατλαντικζσ αλόφιλεσ λόχμεσ (Arthrocnemetalia fruticosae), οι υποτυπϊδεισ 

κινοφμενεσ κίνεσ, οι διαπλάςεισ ι ςχθματιςμοί ι καμνϊδεισ φυτοκοινωνίεσ με 

Euphorbia dendroides, θ υψθλι ‘’μακκί’’ τθσ ανατολικισ Μεςογείου, τα φρφγανα με 

Sarcopoterium spinosum, τα δάςθ-ςτοζσ με Salix alba και Populus alba, τα παρόχκια 

δάςθ-ςτοζσ τθσ κερμισ Μεςογείου (Nerio-Tamariceteae), τα δάςθ με Quercus 

macrolepis, οι διάςπαρτοι υποβακμιςμζνοι πουρναρότοποι (garrigues) και τα δάςθ 

πλατάνου τθσ Ανατολισ (Platanion orientalis) (Ειδικι Περιβαλλοντικι Μελζτθ 

Δζλτα/τενϊν Καλαμά και Ζλουσ Καλοδικίου, 2000) (Εικόνεσ 2.2 και 2.3). 

Εικόνα 2.2: Όρια τθσ Ηϊνθσ Ειδικισ Προςταςίασ (ΗΕΠ) «Τγρότοποσ εκβολϊν Καλαμά και 

νιςοσ Πραςοφδι» (κόκκινθ περιοχι) και θ κζςθ τθσ Νιςου Πραςοφδι (ςιμανςθ με βζλοσ). 
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Εικόνα 2.3: Σφποι οικοτόπων ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι των εκβολϊν Καλαμά και θ 

κζςθ τθσ Νιςου Πραςοφδι (ςιμανςθ με βζλοσ). 

2.1.3. Ορνικολογικι ςθμαςία 

Ο υγρότοποσ των εκβολϊν Καλαμά αποτελεί ςθμαντικι περιοχι για 

αναπαραγόμενουσ, μεταναςτευτικοφσ και διαχειμάηοντεσ πλθκυςμοφσ υδρόβιων, 

παρυδάτιων και αρπακτικϊν ειδϊν ορνικοπανίδασ. Χθνόμορφα, παρυδάτια και 

πελαργόμορφα είδθ , με μεγάλουσ αρικμοφσ από τα είδθ Γελαδάρθσ (Bubulcus ibis), 

Χουλιαρομφτα (Platalea leucorodia), Αργυροτςικνιάσ (Casmerodius albus), Καπακλισ 

(Anas strepera), Ψαλίδα (Anas acuta), Κιρκίρι (Anas crecca) διαχειμάηουν ςτθν 

περιοχι. Κατά τθν αναπαραγωγι τα πελαργόμορφα αποτελοφν μία από τισ 

κυριότερεσ ομάδεσ, με αναπαραγόμενουσ πλθκυςμοφσ Γελαδάρθ (Bubulcus ibis), 

Χαλκόκοτασ (Plegadis falcinellus), ταχτοτςικνιά (Ardea cinerea) και Λευκοτςικνιά 

(Egretta garzetta) (ΦΔ Καλαμά-Αχζροντα-Κζρκυρασ, 2020, αδθμ. δεδ.). 

τθ Νιςο Πραςοφδι φωλιάηει το ςφνολο των ηευγαριϊν του Λευκοτςικνιά (Egretta 

garzetta), του Γελαδάρθ (Bubulcus ibis) και τθσ Χαλκόκοτασ (Plegadis falcinellus)  τθσ 

περιοχισ των εκβολϊν Καλαμά (ΦΔ Καλαμά-Αχζροντα-Κζρκυρασ, 2020, αδθμ. δεδ.) 

ενϊ οι περιοχζσ διατροφισ των ειδϊν βρίςκονται ςτισ υγροτοπικζσ εκτάςεισ τθσ 

προςτατευόμενθσ περιοχισ. Επιπλζον, περιμετρικά και ςε όλθ τθν ζκταςθ του 

νθςιοφ φωλιάηουν ςτο ζδαφοσ εκατοντάδεσ (τουλάχιςτον 400) ηευγάρια 
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Αςθμόγλαρου (Larus michahellis) (ΦΔ Καλαμά-Αχζροντα-Κζρκυρασ, 2020, αδθμ. 

δεδ.). 

2.1.4. Θεςμικό πλαίςιο προςταςίασ 

Ο υγρότοποσ των εκβολϊν του Καλαμά αποτελεί τθν πλθςιζςτερθ ακτογραμμι και 

μαηί με τθ νιςο Πραςοφδι ανικουν ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προςτατευόμενων 

Περιοχϊν Φφςθ 2000 με κωδικό ‘’GR2120005-Τγρότοποσ Εκβολϊν Καλαμά και 

νιςοσ Πραςοφδι’’ και αποτελοφν θμαντικι Περιοχι Προςταςίασ (ΗΕΠ-SPA) για τθ 

διατιρθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ (JMD HP 37338/1807/E103/6-9-2010 (OJ 1495 

B). 

2.2. Δειγματολθψία 

2.2.1. Αναπαραγωγικι επιτυχία  

Δειγματοληπτική μζθοδος 

Θ ςάρωςθ και θ ςυλλογι δεδομζνων γινόταν με διαδρομζσ με τα πόδια μζςα ςτθν 

αποικία (Gibbs et al., 1988) από μια ομάδα 2 ατόμων για διάςτθμα περίπου 3 ωρϊν, 

ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ όχλθςθ των αναπαραγόμενων ηευγαριϊν. τθν πρϊτθ 

επίςκεψθ, ςε κάκε φωλιά Χαλκόκοτασ τοποκετοφταν ςε κλαδί κάτω από τθ φωλιά, 

μια πλαςτικοποιθμζνθ καρτζλα με τον αφξοντα αρικμό/κωδικό τθσ φωλιάσ. Επίςθσ, 

οι ςυντεταγμζνεσ τθσ φωλιάσ ςθμειϊνονταν με ςυςκευι GPS και καταγράφονταν ο 

αρικμόσ των αυγϊν. τισ επόμενεσ επιςκζψεισ, ςτισ ιδθ κωδικοποιθμζνεσ φωλιζσ, 

καταγράφονταν ο αρικμόσ αυγϊν, ο αρικμόσ νεοςςϊν και ο αρικμόσ νεκρϊν 

νεοςςϊν. τισ νζεσ φωλιζσ, ςε αυτζσ που καταςκευάςτθκαν μεταγενζςτερα, 

πραγματοποιοφνταν θ διαδικαςία τθσ πρϊτθσ επίςκεψθσ (τοποκζτθςθ 

πλαςτικοποιθμζνθσ καρτζλασ, λιψθ ςυντεταγμζνων και καταγραφι αυγϊν ςε κάκε 

φωλιά). Σο εςωτερικό των φωλιϊν που βρίςκονταν ςε μεγάλο φψοσ ελεγχόταν με 

ζναν τθλεςκοπικό ςτφλο μικουσ 8 m που ςτθν άκρθ του είχε κακρζφτθ, 

προςαρμοςμζνο με κλίςθ, ϊςτε να δίνει οπτικι εικόνα του εςωτερικοφ τθσ φωλιάσ 

ςτον ερευνθτι. 

Περιοδικότητα δειγματοληψίας 

Πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 5 επιςκζψεισ ςτθν περιοχι τθσ μεικτισ αποικίασ 

πελαργόμορφων ςτθ Νιςο Πραςοφδι κατά τθν περίοδο από 15/05/2020 ζωσ 

05/07/2020 με περιοδικότθτα ανά 7 θμζρεσ. Ο αρικμόσ και θ περιοδικότθτα των 

επιςκζψεων ορίςτθκε με τρόπο, ϊςτε για κάκε φωλιά να καταγραφεί ο αρικμόσ 

νεοςςϊν που φτάνουν αρχικά ςε θλικία 7-14 θμερϊν και ςτθ ςυνζχεια ςε θλικία 15-

20 θμερϊν. ε κάκε φωλιά ςυνολικά πραγματοποιικθκαν 3 ζλεγχοι, ϊςτε να γίνει 

καταγραφι αυγϊν (1θ φάςθ), νεοςςϊν ζωσ 14 θμερϊν (2θ φάςθ) και νεοςςϊν 15-20 

θμερϊν (3θ φάςθ). Θ καταγραφι των νεοςςϊν ςε κάκε φωλιά μετά το πζρασ των 20 

θμερϊν δεν είναι εφικτι κακϊσ από αυτιν τθν θλικία και ζπειτα οι νεοςςοί 
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μποροφν και μετακινοφνται γριγορα ανάμεςα ςτα κλαδιά του δζντρου και ςε 

γειτονικζσ φωλιζσ και ζτςι δεν είναι αξιόπιςτθ θ μζτρθςθ του αρικμοφ των νεοςςϊν 

που υπάρχουν ςε κάκε φωλιά. Αυτό διαπιςτϊκθκε και ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

ζρευνασ όπου κατά τθν άφιξθ του ερευνθτι ςτο δζντρο ςε κάποιεσ φωλιζσ νεοςςοί 

μεγαλφτεροι  των 20 θμερϊν μετακινοφνταν ςε διπλανζσ φωλιζσ ι ακόμα και ςε 

διπλανά δζντρα.  

2.2.2. Επιλογι κζςεων φωλεοποιιςθσ 

Θ ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν επιλογι των κζςεων φωλεοποίθςθσ από τα 

ηευγάρια πραγματοποιικθκε αρχζσ Αυγοφςτου 2020 (10/08/2020-11/08/2020), 

περίοδοσ όπου όλθ θ αποικία ζχει εγκαταλειφκεί, αλλά ακόμα οι φωλιζσ 

παραμζνουν άκικτεσ. υνεπϊσ, θ παρουςία των ερευνθτϊν για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα ςτο νθςί δεν προκαλεί όχλθςθ. Σθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο 

ςυλλζχκθκαν τα εξισ δεδομζνα για κάκε φωλιά Χαλκόκοτασ:  

i. το είδοσ του δζντρου (Σ) 

ii. το φψοσ του δζντρου (h) 

iii. θ διάμετροσ τθσ κόμθσ (CR)  

iv. αρικμόσ άλλων φωλιϊν Χαλκόκοτασ ςτο ίδιο δζντρο (n1)  

v. αρικμόσ άλλων φωλιϊν πελαγόμορφων ςτο ίδιο δζντρο (n2 ). 

vi. θ απόςταςθ αζροσ από τθν κοντινότερθ φωλιάσ (d). Ειδικά για τθν απόςταςθ 

από τον πλθςιζςτερο γείτονα (d), αυτι εκφράςτθκε ωσ θ υποτείνουςα των 

πλευρϊν φψοσ (a) από πλθςιζςτερθ φωλιά και μικοσ (b) από πλθςιζςτερθ 

φωλιά, ςφμφωνα με το Πυκαγόρειο κεϊρθμα: 𝑑 =  𝑎2 + 𝑏2 (Εικόνα 2.4)  

vii.  το φψοσ τθσ φωλιάσ ςτο δζντρο (hn)  

 

Εικόνα 2.4: χθματικι απεικόνιςθ απόςταςθσ από κοντινότερθ φωλιά εκφραςμζνθ ωσ θ 

υποτείνουςα (d) των πλευρϊν φψοσ από πλθςιζςτερθ φωλιά (a) και μικοσ από 

πλθςιζςτερθ φωλιά (b) 

Επιπλζον, καταγράφθκαν όλα τα δζντρα και οι κάμνοι του νθςιοφ που ξεπερνοφςαν 

ςε φψοσ τα 2,1 m. Για κάκε δζντρο/κάμνο ζγινε ςυλλογι δεδομζνων αναφορικά με 

το είδοσ του δζντρου, το φψοσ του, τθ διάμετρο κόμθσ και των ςυντεταγμζνων του. 
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Οι μετριςεισ για το φψοσ των δζντρων, τθ διάμετρο κόμθσ και το φψοσ τθσ κάκε 

φωλιάσ Χαλκόκοτασ πραγματοποιικθκαν με τθ χριςθ ενόσ τθλεςκοπικοφ 

βακμονομθμζνου ςτφλου 8 m ενϊ για τισ αποςτάςεισ των πλθςιζςτερων φωλιϊν 

χρθςιμοποιικθκε ζνα ςπαςτό ξφλινο μζτρο χειρόσ. 

Θ περιοδικότθτα και θ αντίςτοιχθ ςυλλογι δεδομζνων ανά επίςκεψθ 

παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 2.1. 

Πίνακασ 2.1: Περιοδικότθτα και επιμζρουσ εργαςίεσ πεδίου ανά επίςκεψθ 

Ημερομθνία Επιμζρουσ εργαςίεσ πεδίου 

15/05/2020 Κωδικοποίθςθ αρχικϊν φωλιϊν (τοποκζτθςθ καρτζλασ, λιψθ 
ςυντεταγμζνων), καταγραφι αρικμοφ αυγϊν ανά φωλιά. 

07/06/2020 Κωδικοποίθςθ μεταγενζςτερων νζων φωλιϊν (τοποκζτθςθ καρτζλασ, 
λιψθ ςυντεταγμζνων), αρικμόσ αυγϊν ανά φωλιά. 
Καταγραφι αρικμοφ αυγϊν, νεοςςϊν, νεκρϊν νεοςςϊν ςτισ αρχικζσ 
φωλιζσ. 

15/06/2020 Κωδικοποίθςθ μεταγενζςτερων νζων φωλιϊν (τοποκζτθςθ καρτζλασ, 
λιψθ ςυντεταγμζνων), αρικμόσ αυγϊν ανά φωλιά. 
Καταγραφι αρικμοφ αυγϊν, νεοςςϊν, νεκρϊν νεοςςϊν ςτισ αρχικζσ 
φωλιζσ. 

29/06/2020 Καταγραφι αρικμοφ αυγϊν, νεοςςϊν, νεκρϊν νεοςςϊν ςτισ 
μεταγενζςτερεσ φωλιζσ. 

05/07/2020 Καταγραφι αρικμοφ αυγϊν, νεοςςϊν, νεκρϊν νεοςςϊν ςτισ 
μεταγενζςτερεσ φωλιζσ. 

10/08/2020 Μετριςεισ φψουσ/κόμθσ δζντρων, φψουσ φωλιάσ, αρικμοφ άλλων 
φωλιϊν, πλθςιζςτερου γείτονα. 

11/08/2020 Μετριςεισ φψουσ/κόμθσ δζντρων, φψουσ φωλιάσ, αρικμοφ άλλων 
φωλιϊν, πλθςιζςτερου γείτονα. 

 

2.3. Επεξεργαςία ερευνθτικϊν δεδομζνων 

Για όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ αναπαραγωγισ (αρικμόσ αυγϊν ανά φωλιά, αρικμόσ 

νεοςςϊν ανά φωλιά, φψοσ φωλιάσ, φψοσ δζντρων με φωλιζσ κ.λπ.), υπολογίςτθκαν 

θ μζςθ τιμι (Χ) και θ τυπικι απόκλιςθ (s). 

Θ ςφγκριςθ μεταξφ των μζςων όρων των νεοςςϊν ανά φωλιά για τα ηευγάρια που 

ξεκίνθςαν νωρίσ τθν αναπαραγωγι και για τα ηευγάρια με πιο κακυςτερθμζνθ 

αναπαραγωγι ζγινε με τθ χριςθ του μθ παραμετρικοφ Mann-Whitney U-test. Για 

τθν εφαρμογι του τεςτ χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό πακζτο SPSS v26. 
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

3.1. Βιολογία αναπαραγωγισ 

3.1.1. Μζγεκοσ αναπαραγωγικοφ πλθκυςμοφ Χαλκόκοτασ  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των φωλιϊν που καταγράφθκαν κατά τθν αναπαραγωγικι 

περίοδο του 2020 ιταν 120 φωλιζσ Χαλκόκοτασ, ιςοδυναμϊντασ με αντίςτοιχο 

πλθκυςμό 240 ατόμων. υνολικά, θ μεικτι αποικία καταλάμβανε μια ζκταςθ 0.52 

εκταρίων (Εικόνα 3.1), ςτθν οποία καταμετρικθκαν οι 120 φωλιζσ Χαλκόκοτασ και 

459 φωλιζσ ερωδιϊν (Λευκοτςικνιά, Γελαδάρθ και Κρυπτοτςικνιά). 

Εικόνα 3.1: Όρια αποικίασ (πολφγωνο) και κζςεισ φωλιϊν Χαλκόκοτασ (χρωματιςτοί 

κφκλοι). 

Θ ζναρξθ τθσ αναπαραγωγισ ιταν αςφγχρονθ για το ςφνολο του πλθκυςμοφ κακϊσ 

θ καταςκευι φωλιάσ και ωοτοκία πραγματοποιικθκαν ςε τρεισ διαφορετικζσ 

χρονικζσ περιόδουσ. Σα πρϊτα 100 ηευγάρια (ποςοςτό 83.33%) είχαν ιδθ 

καταςκευάςει φωλιζσ και είχαν γεννιςει αυγά κατά τθν 1θ επίςκεψθ (15 Μαΐου), 17 

ηευγάρια (ποςοςτό 14.16%) είχαν καταςκευάςει φωλιζσ και είχαν γεννιςει αυγά 

κατά τθν 2θ επίςκεψθ (7 Λουνίου) και τα τελευταία 3 ηευγάρια (ποςοςτό 2.5%) είχαν 

καταςκευάςει φωλιζσ και είχαν γεννιςει αυγά κατά τθν 3θ επίςκεψθ (15 Λουνίου). 

3.1.2. Αρικμόσ αυγϊν ανά ηευγάρι Χαλκόκοτασ  

Ο αρικμόσ αυγϊν ανά φωλιά ποίκιλλε από 1 ζωσ 4 αυγά, με το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των ηευγαριϊν να γεννάει 3 αυγά (56%) και 4 αυγά (23.93%) (Εικόνα 3.2). Ο μζςοσ 
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όροσ ιταν 3.0 ± 0.72 αυγά/φωλιά (Ν=117 φωλιζσ). Για 3 φωλιζσ, δεν ιταν εφικτό να 

υπολογιςτεί ο αρικμόσ αυγϊν λόγω τθσ κζςθσ τθσ φωλιάσ. Δεν υπιρχε ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά για τον αρικμό των αυγϊν για τα ηευγάρια που ξεκίνθςαν νωρίσ 

αναπαραγωγι και για αυτά με κακυςτερθμζνθ αναπαραγωγι (Mann-Whitney U-

test=1001.5, p>0.05). ε αυτό το ςθμείο πρζπει να τονιςτεί ότι ο αρικμόσ αυγϊν ανά 

φωλιά αναφζρεται ςτον μζγιςτο αρικμό αυγϊν που είχε κάκε φωλιά ςτο εςωτερικό 

και όχι ςτον μζγιςτο αρικμό αυγϊν που αποκζτει κάκε ηευγάρι, δεδομζνου ότι 

πικανζσ απϊλειεσ αυγϊν μπορεί να αναπλθρϊνονται με νζα αυγά. 

 

Εικόνα 3.2: Ποςοςτά φωλιϊν με βάςθ τον αρικμό αυγϊν. 

3.1.3. Αναπαραγωγικι επιτυχία 

Θ επιβίωςθ των νεοςςϊν ζωσ και τισ πρϊτεσ 15-20 θμζρεσ υπολογίςτθκε για το 71% 

του δείγματοσ (85 από το ςφνολο των 120 φωλιϊν). Για τισ υπόλοιπεσ φωλιζσ, δεν 

ιταν εφικτό να υπολογιςτεί θ αναπαραγωγικι επιτυχία για τουσ εξισ λόγουσ: (α) Θ 

φωλιά ιταν ςε κζςθ που δεν μποροφςε να μετρθκεί ο αρικμόσ αυγϊν (Ν=3 φωλιζσ). 

(β) Οι πολφ μικροί νεοεκκολαφκζντεσ νεοςςοί περίπου ζωσ τισ πρϊτεσ επτά θμζρεσ 

τθσ ηωισ τουσ ιταν πολφ κοντά μεταξφ τουσ (ςαν ςυςςωμάτωμα)  και ςε 

ςυνδυαςμό με τθ κζςθ τθσ φωλιάσ δεν ιταν εφικτό να υπολογιςτεί ο αρικμόσ τουσ 

(Ν=32 φωλιζσ).  

Για το δείγμα των 85 φωλιϊν, βρζκθκε πωσ ο μζςοσ όροσ νεοςςϊν που ζφταςαν 

ζωσ τθν θλικία των 14 θμερϊν ιταν 2.75 ± 0.96 νεοςςοί/φωλιά και ζωσ τθν θλικία 

των 15-20 θμερϊν ιταν 2.03 ± 1.35 νεοςςοί/φωλιά. ε ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 

32.94% των φωλιϊν, ςυνολικά 3 νεοςςοί ζφταςαν ζωσ τθν θλικία των 15-20 θμερϊν 

ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των φωλιϊν με 2 νεοςςοφσ που ζφταςαν ζωσ τθν θλικία 

των 15-20 θμερϊν ιταν 26%. ε μεγάλο ποςοςτό φωλιϊν (23,52%) δεν κατάφερε 

κανζνασ νεοςςόσ να φτάςει ζωσ τθν θλικία των 15-20 θμερϊν (Εικόνα 3.3). 

2,56%

17,94%

56%

23,93%

1 Αυγό

2 Αυγά

3 Αυγά

4 Αυγά
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Επιπλζον, ο μζςοσ όροσ των νεοςςϊν που ζφταςαν ζωσ τθν θλικία των 15-20 

θμερϊν διαπιςτϊκθκε πωσ ιταν χαμθλόσ (1.61 ± 1.14 νεοςςοί/φωλιά) για τα 

ηευγάρια που ξεκίνθςαν αναπαραγωγι αργότερα (Ν= 18 φωλιζσ) ςε ςχζςθ με τα 

ηευγάρια που ξεκίνθςαν αναπαραγωγι νωρίτερα, όπου ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ 

ιταν 2.14 ± 1.38 νεοςςοί/φωλιά και θ διαφορά αυτι ιταν και ςτατιςτικά ςθμαντικι 

(Mann-Whitney U-test=493.5, p=0.001).  

 

Εικόνα 3.3: Ποςοςτά φωλιϊν με βάςθ τον αρικμό νεοςςϊν που ζφταςαν ζωσ τθν θλικία 

των 15-20 θμερϊν. 

3.2. Αποικιακι ςυμπεριφορά  

3.2.1. Γειτνίαςθ με άλλεσ φωλιζσ 

Ωσ προσ τα άλλα είδθ πελαργόμορφων που φϊλιαηαν ςτο ίδιο δζντρο, 

διαπιςτϊκθκε πωσ οι Χαλκόκοτεσ φϊλιαηαν ςτο ίδιο δζντρο μαηί με 

Λευκοτςικνιάδεσ (Egretta garzetta), Γελαδάρθδεσ (Bubulcus ibis), Κρυπτοτςικνιάδεσ 

(Ardeola ralloides) αλλά και άλλεσ Χαλκόκοτεσ. ε ποςοςτό 97.5% (Ν=116 φωλιζσ) 

των ςυνολικϊν φωλιϊν Χαλκόκοτασ, ο πλθςιζςτεροσ γείτονασ ιταν 

Λευκοτςικνιάσ/Γελαδάρθσ, ενϊ ςε ποςοςτό 2.5% (Ν=3 φωλιζσ) ο πλθςιζςτεροσ 

γείτονασ ιταν Χαλκόκοτα. ε μια περίπτωςθ, ςε ζνα δζντρο υπιρχε μόνο 1 φωλιά 

Χαλκόκοτασ και καμία άλλθ φωλιά.  

3.2.2. Απόςταςθ από πλθςιζςτερθ φωλιά 

Θ μζςθ απόςταςθ τθσ φωλιάσ Χαλκόκοτασ από τθ φωλιά του πλθςιζςτερου γείτονα 

βρζκθκε να είναι 0.84 ± 0.48 m, ενϊ ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό των φωλιϊν θ 

απόςταςθ από τον πλθςιζςτερο γείτονα ιταν μικρότερθ από το 1 m (Εικόνα 3.4). 
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Εικόνα 3.4: Απόςταςθ από τον πλθςιζςτερο γείτονα για κάκε φωλιά Χαλκόκοτασ (τα μπλε 

ςφμβολα αφοροφν τισ περιπτϊςεισ όπου ο πλθςιζςτεροσ γείτονασ είναι 

Λευκοτςικνιάσ/Γελαδάρθσ και τα κόκκινα ςφμβολα τισ περιπτϊςεισ όπου ο πλθςιζςτεροσ 

γείτονασ είναι άλλο ηευγάρι Χαλκόκοτασ). 

 

3.3. Επιλογι κζςεων φωλεοποιιςθσ 

3.3.1. Είδοσ δζντρου 

υνολικά καταμετρικθκαν 647 δζντρα ι κάμνοι με φψοσ άνω των 2,1 m ςε όλθ τθν 

ζκταςθ του νθςιοφ. Από αυτά, οι ελιζσ (Olea europaea) και οι κοκορεβικιζσ (Pistacia 

terebinthus) ιταν τα κυρίαρχα είδθ ςε αρικμοφσ, 407 και 221 δζντρα αντίςτοιχα. ε 

μικροφσ αρικμοφσ καταγράφθκαν άτομα δάφνθσ (Laurus nobilis) και αμυγδαλιάσ 

(Prunus dulcis), ςυνολικά 16 και 3 άτομα αντίςτοιχα (Πίνακασ 3.1).  

Σα αποτελζςματά μασ δείχνουν μια ξεκάκαρθ προτίμθςθ για φωλεοποίθςθ επί των 

δζντρων ελιάσ ζναντι των υπολοίπων δζντρων (Πίνακασ 3.1, Εικόνα 3.5). Επίςθσ,  οι 

7 φωλιζσ επί τθσ κοκορεβικιάσ ιταν καταςκευαςμζνεσ ςε ζνα δζντρο ςτο οποίο είχε 

αναρριχθκεί το φυτό Smilax spp. 
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Πίνακασ 3.1: Αρικμόσ δζντρων (Ν) και τα αντίςτοιχα ποςοςτά (%) ανά είδοσ δζντρου που 

είναι διακζςιμα για φωλεοποίθςθ και που ζφεραν φωλιζσ με αντίςτοιχο αρικμό και 

ποςοςτά των φωλιϊν Χαλκόκοτασ ςτθ νιςο Πραςοφδι.  

  Olea 
europaea 

Pistacia 
terebinthus 

Laurus 
nobilis 

Prunus 
dulcis 

φνολο 

Διακζςιμα 
δζντρα 

Ν 407 221 16 3 647 

% 62.90 34.15 2.47 0.46 100% 

Δζντρα με 
φωλιζσ 

Ν 47 1 0 0 48 

% 97.92 2.08 0 0 100% 

Αρικμόσ 
φωλιϊν 

Ν 113 7 0 0 120 

% 94.16 5.38 0 0 100% 

 

 

 

Εικόνα 3.5: Ποςοςτό των δζντρων με φωλιζσ Χαλκόκοτασ (Ν=48) ωσ προσ το ποςοςτό των 

διακζςιμων δζντρων για φωλεοποίθςθ (Ν= 647) ανά είδοσ δζντρου ςτθ νιςο Πραςοφδι.  
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Εικόνα 3.6: Απεικόνιςθ των δζντρων ςτθ νιςο Πραςοφδι (με κόκκινο ςυμβολίηονται οι 

ελιζσ, με πορτοκαλί οι κοκορεβικιζσ, με γαλάηιο οι δάφνεσ και με ροη οι αμυγδαλιζσ). 

3.3.2. Υψοσ δζντρου 

Παρατθρικθκε πωσ τα ηευγάρια καταςκεφαηαν τισ φωλιζσ τουσ ςε δζντρα των 

οποίων το φψοσ κυμαινότανε από 3 ζωσ 7,5 m. Σο μζςο φψοσ του δζντρου που 

ζφερε φωλιά ιταν  5.3 ± 1.07 m. Θ πλειονότθτα των φωλιϊν (76.6%) ιταν 

καταςκευαςμζνεσ ςε ελιζσ φψουσ 4,1-7 m (Εικόνα 3.7).  

 

Εικόνα 3.7: Ποςοςτά των δζντρων ελιάσ και των δζντρων ελιάσ με φωλιζσ Χαλκόκοτασ ανά 

κλάςθ με βάςθ το φψοσ των δζντρων. 
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Αντίκετα, παρά τθ διακεςιμότθτα δζντρων του είδουσ Pistacia terebinthus ςε όλεσ 

τισ κλάςεισ με βάςθ το φψοσ του δζντρου, αυτά προτιμοφνταν ελάχιςτα από τθ 

Χαλκόκοτα για φϊλιαςμα. Μόλισ ςε μια περίπτωςθ παρατθρικθκε φϊλιαςμα του 

είδουσ ςε ζνα δζντρο ςτθν κλάςθ φψουσ 5,1-6 m (Εικόνα 3.8), ςτο οποίο μάλιςτα 

είχε αναρριχθκεί το φυτό Smilax spp., όπου και ιταν καταςκευαςμζνεσ οι φωλιζσ. 

 

Εικόνα 3.8: Ποςοςτά των δζντρων κοκορεβικιάσ και των δζντρων κοκορεβικιάσ με φωλιζσ 

Χαλκόκοτασ ανά κλάςθ με βάςθ το φψοσ των δζντρων. 

 

3.3.3. Υψοσ φωλιάσ από το ζδαφοσ και ωσ προσ το φψοσ του δζντρου 

Οι φωλιζσ ιταν καταςκευαςμζνεσ ςε φψοσ που κυμαινότανε από 1 m ζωσ και 6 m 

πάνω από το ζδαφοσ. Σο μζςο φψοσ τθσ φωλιάσ από το ζδαφοσ ιταν 3.38 ± 1.15 m. 

To μεγαλφτερο ποςοςτό των φωλιϊν (62.5%) ιταν καταςκευαςμζνεσ ςε απόςταςθ 

από 2,1 ζωσ 4 m από το ζδαφοσ (Εικόνα 3.9). Σο είδοσ απζφευγε να καταςκευάςει 

τθ φωλιά του ςε φψθ άνω των 5 m.  
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Εικόνα 3.9: Ποςοςτά φωλιϊν Χαλκόκοτασ με βάςθ το φψοσ τθσ φωλιάσ από το ζδαφοσ. 

 

Ωσ προσ το φψοσ των φωλιϊν ςε ςυνάρτθςθ με το φψοσ των δζντρων το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των φωλιϊν (69.9%) ιταν καταςκευαςμζνεσ από τθ μζςθ του δζντρου και 

ζωσ τθν κορυφι, ενϊ πολφ μικρό ποςοςτό των φωλιϊν (1.66%) ιταν ςτο ¼ του 

φψουσ (>25) του δζντρου (Εικόνα 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.10: Ποςοςτά φωλιϊν Χαλκόκοτασ ςε αναγωγι ςτο φψοσ του δζντρου (>25: φωλιά 

ςε φψοσ ζωσ και 25% του δζντρου, 25-50: ςε φψοσ ςτο τμιμα 25%-50% του δζντρου, 51-75: 

ςε φψοσ ςτο τμιμα 51%-75% του δζντρου, >75: ςε φψοσ μεγαλφτερο από το 75% του 

δζντρου ζωσ και τθν κορυφι). 
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3.3.4. Διάμετροσ κόμθσ του δζντρου 

Ωσ προσ τθ διάμετρο τθσ κόμθσ των δζντρων, όπου οι φωλιζσ ιταν τοποκετθμζνεσ 

παρατθρικθκε ότι θ μζςθ τιμι τθσ διαμζτρου ιταν 5.8 ± 1.77 m. Θ πλειονότθτα των 

φωλιϊν (ποςοςτό 48,95%) ιταν καταςκευαςμζνεσ ςε δζντρα διαμζτρου 4-6 m 

(Εικόνα 3.11). 

 

Εικόνα 3.11: Ποςοςτά φωλιϊν Χαλκόκοτασ με βάςθ τθ διάμετρο τθσ κόμθσ του δζντρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1,5-2 2,1-3 3,1-4 4,1-5 5,1-6 6,1-7 7,1-8 >8

Διάμετροσ κόμθσ (ςε m)



36 
 

4.  ΤΖΗΣΗΗ 

4.1. Βιολογία αναπαραγωγισ τθσ Χαλκόκοτασ 

4.1.1. θμαςία τθσ νιςου Πραςοφδι για τθν αναπαραγωγι τθσ Χαλκόκοτασ  

Κατά τθν αναπαραγωγικι περίοδο του 2020, ςτθ νιςο Πραςοφδι καταγράφθκε 

πλθκυςμόσ 120 αναπαραγόμενων ηευγαριϊν. Σο γεγονόσ αυτό δθλϊνει ότι μία από 

τισ μεγαλφτερεσ αποικίεσ του είδουσ ςτθν Ελλάδα ζχει εδραιωκεί ςτθν περιοχι αυτι 

(Kazantzidis et al., 2019). Θ νιςοσ Πραςοφδι αποτελεί τθ μοναδικι κζςθ 

αναπαραγωγισ του είδουσ ςτο δζλτα Καλαμά και κατζχει εξαίρετθ ςθμαςία για τθ 

διατιρθςι του ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι, για τθν οποία αποτελεί και ζνα από 

τα είδθ χαρακτθριςμοφ.  

4.1.2. Μζγεκοσ γενιάσ Χαλκόκοτασ ςτθ νιςο Πραςοφδι 

Ο μζςοσ αρικμόσ αυγϊν ιταν 3 αυγά/φωλιά, αρικμόσ εντόσ του εφρουσ που ζχει 

βρεκεί ςε αποικίεσ του είδουσ ςε άλλεσ περιοχζσ. Από τουσ μεγαλφτερουσ μζςουσ 

όρουσ αυγϊν ανά φωλιά ζχουν βρεκεί ςτθν Αλγερία με 3.7 αυγά/φωλιά (Boucheker 

et al., 2009), ςτθ αρδθνία με 3.7 αυγά/φωλιά (Grussu, 2019), ςτθν Συνθςία με 3.44 

αυγά/φωλιά (Nefla et al., 2012) και ςτθν Αυςτραλία με 3.06 αυγά/φωλιά (Lowe, 

1983). Οι χαμθλότεροι μζςοι όροι ζχουν βρεκεί ςε αποικίεσ τθσ Αμερικισ όπου οι 

τιμζσ ιταν τθσ τάξθσ 2.56 και 2.93 αυγά/φωλιά (Miller & Burger, 1978). Επιπλζον, 

παρατθρικθκε πωσ τα ηευγάρια ωοτοκοφςαν από 1-4 αυγά, ενϊ δεν παρατθρικθκε 

καμία φωλιά με 5 αυγά, όπωσ ζχει αναφερκεί ςε Αλγερία (Boucheker et al., 2009) 

και ςε αρδθνία (Grussu, 2019).  

4.1.3. Αναπαραγωγικι επιτυχία τθσ Χαλκόκοτασ ςτθ νιςο Πραςοφδι 

Ο μζςοσ αρικμόσ νεοςςϊν ζωσ τθν θλικία των 7-14 θμερϊν ιταν 2.75 

νεοςςοί/φωλιά και ζωσ τθν θλικία των 15-20 θμερϊν ιταν 2.03 νεοςςοί/φωλιά. 

Αυτόσ ο μζςοσ όροσ είναι ςίγουρα χαμθλότεροσ για τουσ νεοςςοφσ που κατάφεραν 

να πετάξουν, κακϊσ ςτισ τελευταίεσ επιςκζψεισ ςτο νθςί, γφρω και μζςα ςτθν 

αποικία, εντοπίςτθκαν τουλάχιςτον 15 νεκροί νεοςςοί, θλικίασ μεγαλφτερθσ των 20 

θμερϊν, δίχωσ όμωσ να είναι εφικτό να κακοριςτεί από ποιεσ φωλιζσ προζρχονταν. 

Χαμθλι αναπαραγωγικι επιτυχία με μόλισ 1 πτερωμζνο νεοςςό/φωλιά ζχει 

αναφερκεί ςε αποικία τθσ Αυςτραλίασ και πικανά θ ζλλειψθ τροφισ ιταν ο λόγοσ 

του χαμθλοφ ποςοςτοφ επιτυχίασ (Lowe, 1983). Από τισ υψθλότερεσ 

αναπαραγωγικζσ επιτυχίεσ ζχουν παρατθρθκεί ςτθ αρδθνία με 3 νεοςςοφσ/φωλιά 

(Grussu, 2019), μζςοσ όροσ που αφορά πτερωμζνουσ νεοςςοφσ.  ε αντίςτοιχθ 

μελζτθ ςτθν Αλγερία, ο μζςοσ όροσ των νεοςςϊν που επιβίωςαν ζωσ τθν θλικία των 

12 θμερϊν ιταν 2.7 νεοςςοί/φωλιά (Boucheker et al., 2009), ενϊ ςτθν Συνθςία ο 

αντίςτοιχοσ μζςοσ όρο ιταν 2.65 νεοςςοί/φωλιά (Nefla et al., 2012), μζςοι όροι 
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παρόμοιοι με τον μζςο όρο (2.75 νεοςςοί 7-14 θμερϊν/φωλιά) που καταγράφθκε 

ςτθν παροφςα μελζτθ.  

Κφριοι παράγοντεσ που ζχει διαπιςτωκεί να επθρεάηουν αρνθτικά τθν 

αναπαραγωγικι επιτυχία των ηευγαριϊν και ειδικά ειδϊν ερωδιϊν ι άλλων 

πελαργόμορφων, αποτελοφν οι δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ (Gaston & Johnson, 

1977; Miller & Burger, 1978), θ αςφγχρονθ εκκόλαψθ των νεοςςϊν, θ διαμάχθ 

μεταξφ νεοςςϊν και θ αδελφοκτονία (κατά κφριο λόγο των μικρότερων αδελφϊν) 

(Jakubas, 2004; Torres & Mangeaud, 2006), θ διαμάχθ νεοςςϊν μεταξφ γειτονικϊν 

φωλιϊν (Park et al., 2011), θ κιρευςθ (Post, 1990; Frederick & Callopy, 1989), θ 

αςιτία των νεοςςϊν (Torres & Mangeaud, 2006) ι κάποιου είδουσ παράςιτου ςτουσ 

νεοςςοφσ (Wiese, 1977; Spalding et al., 1993).  

Αν και ςτθν παροφςα μελζτθ δεν ερευνικθκαν οι αιτίεσ κανάτου των νεοςςϊν οι 

ιδανικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικράτθςαν κακ’ όλθ τθν διάρκεια που 

πραγματοποιικθκε ςυλλογι δεδομζνων, πικανά αποκλείουν τον παράγοντα αυτό 

ωσ αιτία. Αντίκετα, θ διαμάχθ μεταξφ νεοςςϊν τόςο ςτθν ίδια φωλιά όςο και ςε 

γειτονικζσ ι θ αςιτία κα μποροφςαν να αποτελοφν αιτίεσ. Μια ιδιαιτερότθτα τθσ 

αποικίασ είναι πωσ θ ελάχιςτθ απόςταςθ αυτισ από τθν κοντινότερθ περιοχι 

διατροφισ του είδουσ είναι 3 km ενϊ οι βάλτοι τθσ αγιάδασ όπου μζροσ του 

αναπαραγόμενου πλθκυςμοφ αναηθτεί λεία (Μποφκασ και ςυν., 2018) απζχουν 

τουλάχιςτον 10 Km. Ζτςι, τα αναπαραγόμενα ηευγάρια είναι υποχρεωμζνα να 

πραγματοποιοφν κακθμερινά μεγάλα δρομολόγια για τθν εφρεςθ τροφισ για τουσ 

νεοςςοφσ, με αποτζλεςμα να χάνεται πολφτιμοσ χρόνοσ ςτισ μετακινιςεισ και 

πικανά αυτό να ζχει κόςτοσ ςτθν επιβίωςθ οριςμζνου ποςοςτοφ νεοςςϊν.   

Θ αςιτία ωσ παράγοντασ απϊλειασ νεοςςϊν αποτελεί και τθ πικανότερθ αιτία που 

παρατθρικθκε χαμθλότερθ επιβίωςθ νεοςςϊν ςτα ηευγάρια με αργοπορθμζνθ 

αναπαραγωγι. το δζλτα Καλαμά, μεγάλο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τρζφεται ςε 

υγρολιβαδικζσ εκτάςεισ ζωσ και τα μζςα Μαΐου, ενϊ προσ τα τζλθ Λουλίου ςε 

λιβαδικζσ εκτάςεισ που πλθμμυρίηουν τεχνθτά οι κτθνοτρόφοι  (Μποφκασ και ςυν., 

2018). Όμωσ, υπάρχει μια κρίςιμθ περίοδοσ, από τζλθ Μαΐου ζωσ αρχζσ Λουλίου, 

όπου τα υγρολίβαδα τθσ περιοχισ, τα οποία απζχουν και τθ μικρότερθ απόςταςθ 

από τθν αποικία, ςτερεφουν εντελϊσ λόγω ξθραςίασ και ζτςι το μεγαλφτερο 

ποςοςτό του πλθκυςμοφ αναηθτεί λεία ςτισ πιο απομακρυςμζνεσ, από τθν αποικία, 

βαλτϊδεισ εκτάςεισ. Αυτι θ κρίςιμθ περίοδοσ για τα ηευγάρια με αργοπορθμζνθ 

αναπαραγωγι ςυμπίπτει με όλθ τθ περίοδο ανατροφισ των νεοςςϊν (από τθν 

εκκόλαψθ ζωσ τθν πτζρωςθ). Ζτςι, τα ηευγάρια αυτά, από τθν αρχι τθσ εκκόλαψθσ 

των νεοςςϊν τουσ χάνουν ζνα βαςικό ενδιαίτθμα διατροφισ, το οποίο βρίςκεται ςε 

κοντινι απόςταςθ από τθν αποικία και ζτςι πικανά αυτό να ζχει ωσ κόςτοσ τθ 

μειωμζνθ επιβίωςθ των νεοςςϊν τουσ.  
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Επιπλζον, κατά τισ εργαςίεσ πεδίου επιβεβαιϊκθκε θ παρουςία αρουραίων ςτο 

νθςί (ςε ζνα line transect καταγράφθκαν τουλάχιςτον 30 άτομα αρουραίων), είδοσ 

το οποίο είναι υπεφκυνο για μείωςθ αναπαραγόμενων πλθκυςμϊν ειδϊν 

ορνικοπανίδασ ςε βραχονθςίδεσ ι μικρά νθςιά (Traveset et al., 2009; Thibault, 

1995). Οι αρουραίοι κα μποροφςαν να αποτελοφν κθρευτζσ για τα αυγά και τουσ 

μικροφσ νεοςςοφσ του είδουσ. Σο γεγονόσ ότι οι κυριότερεσ απϊλειεσ 

καταγράφθκαν ςε μεγαλωμζνουσ νεοςςοφσ αποτελεί ζνδειξθ ότι ο ρόλοσ των 

αρουραίων ωσ κθρευτι δεν επθρζαςε τθν αναπαραγωγικι επιτυχία του είδουσ. 

Βζβαια, θ περαιτζρω αφξθςθ ι θ διατιρθςθ του πλθκυςμοφ αρουραίων ςτο νθςί 

δεν αποκλείει τθν μελλοντικι αρνθτικι επίπτωςθ ςτον πλθκυςμό των φωλεαηόντων 

ειδϊν και τθν χαμθλι αναπαραγωγικι επιτυχία τουσ. υνεπϊσ, θ εφαρμογι μζτρων 

για τθν εξάλειψθ του πλθκυςμοφ των αρουραίων από το νθςί είναι επιβεβλθμζνθ.  

Σζλοσ, ςτο Πραςοφδι φωλιάηει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ Αςθμόγλαρων (Larus 

michahellis), με μερικζσ εκατοντάδεσ ηευγάρια, των οποίων οι φωλιζσ είναι ςτο 

ζδαφοσ. Οι Αςθμόγλαροι πικανά δζχονται πρϊτοι τισ επικζςεισ των αρουραίων με 

τα αποτελζςματα να εκφράηονται ωσ απϊλειεσ αυγϊν ι νεοςςϊν πρϊτων θμερϊν. 

Όμωσ, ακόμα και οι Αςθμόγλαροι κα μποροφςαν να αποτελοφν κθρευτι των 

μεγαλωμζνων νεοςςϊν Χαλκόκοτασ, ειδικά όταν οι νεοςςοί κάκονται ψθλά ςτθν 

κορυφι των δζντρων, αποτελϊντασ ευκολότερο ςτόχο. Κιρευςθ από 

αςθμόγλαρουσ ςε νεοςςοφσ ι αυγά ειδϊν ζχει αναφερκεί ςε είδθ όπωσ ο 

Αιγαιόγλαροσ (Oro & Martinez-Vilalta, 1994), το Ποταμογλάρονο (Hernandez-Matias 

& Ruiz, 2003) ι τα παρυδάτια (Macdonald & Bolton, 2008). 

4.2. Αποικιακι ςυμπεριφορά τθσ Χαλκόκοτασ 

Όπωσ και ςε άλλεσ αποικίεσ χωρϊν, ζτςι και εδϊ, το είδοσ ςχθματίηει μεικτζσ 

αποικίεσ με άλλα είδθ, κυρίωσ ερωδιϊν ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν ζχουν βρεκεί 

αμιγείσ αποικίεσ Χαλκόκοτασ. υνκζτοντασ τα διακζςιμα βιβλιογραφικά δεδομζνα 

από Λςπανία (Vera et al., 2019), Γαλλία (Champagnon et al., 2019), Ρουμανία 

(Dorosencu et al., 2019) και Ελλάδα (Kazantzidis et al., 2019) το είδοσ ζχει 

διαπιςτωκεί να φωλιάηει μαηί με Γελαδάρθδεσ, Λευκοτςικνιάδεσ, Νυχτοκόρακεσ, 

Κρυπτοτςικνιάδεσ, ταχτοτςικνιάδεσ, Πορφυροτςικνιάδεσ, Αργυροτςικνιάδεσ, 

Χουλιαρομφτεσ, Κορμοράνουσ και Λαγγόνεσ. Μεικτζσ αποικίεσ ςχθματίηει το είδοσ 

ακόμα και ςε περιοχζσ όπου διατθρεί μικροφσ αναπαραγωγικοφσ πλθκυςμοφσ, 

όπωσ ςτθν Κφπρο (Miltiadou, 2011), ςτθν Συνθςία (Nefla et al., 2019) ι ςτθν 

αρδθνία (Grussu, 2019). 

Από τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ διαπιςτϊνεται πωσ, εκτόσ τθσ τάςθσ 

που ζχει το είδοσ να φωλιάηει μαηί με άλλα είδθ ερωδιϊν, τα ηευγάρια επζλεγαν ωσ 

πλθςιζςτερο γείτονα κάποιο είδοσ ερωδιοφ, παρά άλλο ηευγάρι Χαλκόκοτασ. 

Μάλιςτα ςε αρκετζσ φωλιζσ Χαλκόκοτασ, θ απόςταςθ από τθν πλθςιζςτερθ φωλιά 

ερωδιοφ ιταν μόλισ λίγα εκατοςτά (>50 cm). Θ μζςθ απόςταςθ από τον 
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πλθςιζςτερο γείτονα ιταν 0.84 m, ενϊ αντίςτοιχεσ τιμζσ (0.88 m και 0.94 m) ζχουν 

βρεκεί ςε αποικίεσ τθσ Αμερικισ, κάτι που πικανά οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το 

είδοσ υπεραςπίηεται τον χϊρο γφρω από τθ φωλιά του λιγότερα ςκεναρά ζναντι 

των άλλων ειδϊν ςε ςχζςθ με άλλα ηευγάρια Χαλκόκοτασ (Burger & Miller, 1977). 

4.3. Επιλογι κζςεων φωλεοποίθςθσ τθσ Χαλκόκοτασ 

Παρά τθ διακεςιμότθτα άλλων κατάλλθλων ενδιαιτθμάτων για φϊλιαςμα ςτο 

δζλτα, όπωσ καλαμιϊνεσ όπου ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία το είδοσ φωλιάηει 

(Vera et al., 2019; Kazantzidis et al., 2019), θ μοναδικι αποικία ςτθν περιοχι ζχει 

εδραιωκεί ςτθ νιςο Πραςοφδι, ςε καμνϊδθ βλάςτθςθ μεςογειακοφ τφπου, κάτι 

που περιγράφεται για πρϊτθ φορά ςτθ βιβλιογραφία για το είδοσ. Οι ελιζσ (Olea 

europaea) αποτελοφν το κφριο είδοσ δζντρου που επιλζγουν οι Χαλκόκοτεσ να 

καταςκευάηουν τισ φωλιζσ τουσ, όπωσ και τα υπόλοιπα είδθ ερωδιϊν  ενϊ παρά τθ 

διακεςιμότθτα κοκορεβικιϊν (Pistacia terebinthus), με δζντρα διαφόρων υψϊν και 

διάςπαρτθ κατανομι ςτο νθςί, αυτά επιλζγονται ςπάνια. Ακόμα και ςε περιοχι 

όπου ςυνυπάρχουν ελιζσ και κοκορεβικιζσ ίδιου φψουσ και πλάτουσ κόμθσ, τα 

ηευγάρια επιλζγουν να φωλιάςουν ςε ελιζσ. Μια πικανι εξιγθςθ για αυτιν τθν 

επιλογι είναι θ μορφολογία των δφο δζντρων, κακϊσ θ ελιά είναι είδοσ με πιο 

πυκνι φυλλωςιά και αρκετά πυκνά κλαδιά με αποτζλεςμα να κάνει τισ φωλιζσ 

δφςκολα προςβάςιμεσ ςε κθρευτζσ, όπωσ ο Αςθμόγλαροσ ι τα κορακοειδι. 

Επιπλζον, οι ελιζσ ωσ δζντρα με περιςςότερα κλαδιά και πυκνι κόμθ, παρζχουν 

μεγαλφτερθ ςτακερότθτα και προςταςία ςτισ φωλιζσ ςε ςυνκικεσ δυςμενϊν 

καιρικϊν ςυνκθκϊν, όπωσ ο ζντονοσ αζρασ ι θ βροχόπτωςθ. Σο γεγονόσ ότι τα 

ηευγάρια επιλζγουν να φωλιάηουν ςε κζςεισ όπου προςπακοφν να μειϊςουν τισ 

απϊλειεσ από τα ζντονα καιρικά φαινόμενα εξθγείται πικανά εν μζρει και από τθ 

κζςθ τθσ αποικίασ, θ οποία βρίςκονταν ςτθν πιο προφυλαγμζνθ, από τον αζρα, 

βορειοανατολικι πλευρά του νθςιοφ, παρά τθ διακεςιμότθτα δζντρων ελιάσ και ςτθ 

δυτικι πλευρά του νθςιοφ. 

Ωσ προσ τθν κατακόρυφθ κατανομι των φωλιϊν, διαπιςτϊκθκε πωσ θ πλειονότθτα 

των φωλιϊν ιταν καταςκευαςμζνεσ από τθ μζςθ του δζντρου ζωσ και τθν κορυφι 

ςε ελιζσ φψουσ 4-7 μζτρων, κάτι που πικανά εξθγείται από το γεγονόσ ότι θ 

πυκνότθτα των κλαδιϊν ςτθ μζςθ του δζντρου είναι μεγαλφτερθ απ’ ότι ςτθν 

κορυφι ι τθ βάςθ και παρζχει μεγαλφτερθ ςτακερότθτα ςτισ φωλιζσ. Θ 

διακεςιμότθτα του χϊρου ςτο δζντρο και θ χωρικι και χρονικι εξζλιξθ τθσ αποικίασ 

επίςθσ μπορεί να αποτελοφν λόγουσ που κακορίηουν το που τελικά κα φωλιάςουν 

οι Χαλκόκοτεσ. Είναι πολφ πικανό ηευγάρια Λευκοτςικνιάδων να ζχουν ιδθ 

φωλιάςει πρϊτα ςτισ χαμθλότερεσ κζςεισ ςτο δζντρο με αποτζλεςμα αναγκαςτικά 

οι Χαλκόκοτεσ να φωλιάηουν ςτα πιο ψθλά ςθμεία του δζντρου. 
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4.4. Εφαρμογζσ ςτθ διατιρθςθ 

Θ παροφςα ζρευνα αποτελεί τθν πρϊτθ που πραγματοποιείται για τθ βιολογία 

αναπαραγωγισ τθσ Χαλκόκοτασ ςε εκνικό επίπεδο. Θ Ελλάδα φιλοξενεί ζναν από 

τουσ μεγαλφτερουσ αναπαραγόμενουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ ςτα Βαλκάνια και 

κάκε ζρευνα που προςκζτει νζα δεδομζνα για το είδοσ ςυμβάλει ςτθν διατιρθςι 

του. Θ ζρευνα αυτι είναι θ μοναδικι, ςε παγκόςμιο επίπεδο, που 

πραγματοποιικθκε ςε μια βραχονθςίδα με μεςογειακοφ τφπου βλάςτθςθσ, θ οποία 

φιλοξενεί μια μεικτι αποικία ερωδιϊν και Χαλκόκοτασ και θ πρϊτθ επιβεβαιωμζνθ 

περίπτωςθ όπου το είδοσ φωλιάηει ςε τζτοιου είδουσ ενδιαίτθμα. Θ αποικία τθσ 

νιςου Πραςοφδι είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ αποικίεσ του είδουσ ςτα Βαλκάνια 

και μια από τισ ελάχιςτεσ, που παρζχει τθ δυνατότθτα άνετθσ μετακίνθςθσ μζςα ςε 

αυτι, με ςκοπό τθ ςυλλογι δεδομζνων και υλικοφ (φτερά, αίμα) ι ςφλλθψθσ 

νεοςςϊν για δακτυλίωςθ ι τοποκζτθςθ πομπϊν. 

Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα μελετικθκαν άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ βιολογίασ 

του είδουσ, αλλά ανζκυψαν και νζα πεδία ζρευνασ. Ζτςι, κρίνεται ςκόπιμθ θ 

περαιτζρω μελζτθ τθσ αποικίασ του νθςιοφ, εςτιάηοντασ κυρίωσ αυτι τθ φορά ςτθν 

εξζλιξθ τθσ αποικίασ κατά τθν αναπαραγωγικι περίοδο, ϊςτε να μελετθκεί ποιά 

είδθ καταλαμβάνουν πρϊτα τισ κζςεισ φωλιάςματοσ. Είναι απαραίτθτο να 

μελετθκεί θ ςυςχζτιςθ τθσ απϊλειασ υγροτοπικϊν ενδιαιτθμάτων με τθν 

αναπαραγωγικι επιτυχία των ηευγαριϊν, μζςω παρακολοφκθςθσ τθσ αποικίασ και 

ταυτόχρονα καταγραφϊν του πλθκυςμοφ ςτο δζλτα και χριςθ ραδιοπομπϊν ςε 

ενιλικα άτομα. Ενδιαφζρον κα είχε θ παρακολοφκθςθ τθσ αποικίασ και κάποιων 

φωλιϊν μζςω καταγραφικϊν καμερϊν ι web καμερϊν, ϊςτε να μελετθκεί θ 

ςυμπεριφορά μεταξφ αδελφϊν νεοςςϊν ι μεταξφ νεοςςϊν ςε γειτονικζσ φωλιζσ, 

κάτι που κα παρείχε και δεδομζνα ςχετικά με τθ κιρευςθ και κατά πόςο αυτι 

επθρεάηει τθν αναπαραγωγικι επιτυχία.   

Σο γεγονόσ ότι το ςφνολο του αναπαραγομζνου πλθκυςμοφ τθσ Χαλκόκοτασ, είδοσ 

προτεραιότθτασ για τθ ΗΕΠ «Τγρότοποσ εκβολϊν Καλαμά και νιςοσ Πραςοφδι», 

φωλιάηει ςε αυτό το μικρό νθςί, κακιςτά τθ διατιρθςθ του είδουσ αρκετά 

επιςφαλι. Αν και θ απομόνωςθ τθσ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό με παράγοντεσ που 

ζχουν διαμορφωκεί εκεί (κατάλλθλοσ τφποσ βλάςτθςθσ, φψοσ βλάςτθςθσ) ζχουν 

δθμιουργιςει τον ιδανικό ςυνδυαςμό ϊςτε το είδοσ και οι υπόλοιποι ερωδιοί να 

φωλιάςουν, κατά τθν παροφςα μελζτθ εντοπίςτθκαν πιζςεισ που πικανά να 

οδθγιςουν ςε εγκατάλειψθ τθσ αποικίασ. Όπωσ προαναφζρκθκε, θ παρουςία 

αρουραίων, που εντοπίςτθκε ςτο νθςί ςτθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, επιβάλλει τθν 

εφαρμογι μζτρων εξάλειψθσ του πλθκυςμοφ τουσ, δεδομζνου ότι το είδοσ μπορεί 

να αςκιςει πίεςθ ςτα είδθ ορνικοπανίδασ που φωλιάηουν ςε μια τόςο μικρι και 

απομονωμζνθ ζκταςθ. Οι Αςθμόγλαροι, αν και πολυάρικμοι, φωλιάηουν εδϊ και 

αρκετά χρόνια πάνω ςτο νθςί μαηί με τισ Χαλκόκοτεσ και τουσ ερωδιοφσ. υνεπϊσ, 
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φαίνεται πωσ θ παρουςία τουσ δεν ζχει οδθγιςει ςε εγκατάλειψθ τθσ αποικίασ ι 

μείωςθ των αναπαραγόμενων πλθκυςμϊν ςτουσ ερωδιοφσ. Πικανά θ πίεςθ που 

αςκείται ςτουσ ερωδιοφσ να ζχει ωσ αποτζλεςμα χαμθλότερθ αναπαραγωγικι 

επιτυχία, αλλά όχι ςε βακμό που να ζχει αναγκάςει τα ηευγάρια να εγκαταλείψουν 

τθν περιοχι. Θ ανκρϊπινθ όχλθςθ αποτελεί μια ακόμα πίεςθ που εντοπίςτθκε κατά 

τισ φετινζσ εργαςίεσ πεδίου ςτο νθςί. τθ γφρω περιοχι αρκετοί ψαράδεσ 

πθγαίνουν για ψάρεμα με βάρκεσ και παρατθρικθκε ότι κάποιοι αγκυροβολοφν ςτο 

νθςί και ψαρεφουν από τθν ακτι. Ο κφριοσ λόγοσ που το νθςί ζχει επιλεγεί από τουσ 

αναπαραγόμενουσ ερωδιοφσ είναι θ απομόνωςθ του από χερςαίουσ κθρευτζσ. 

Όμωσ θ ςυχνι παρουςία ανκρϊπων πάνω ςτο νθςί κατά τθν ευαίςκθτθ περίοδο τθσ 

αναπαραγωγισ μπορεί να αναγκάςει τα πουλιά να το εγκαταλείψουν. υνεπϊσ, θ 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν απαγόρευςθ αποβίβαςθσ τουσ ςτο νθςί 

κατά τθν περίοδο τθσ αναπαραγωγισ κρίνεται απαραίτθτθ.  

Σζλοσ, κακϊσ θ Χαλκόκοτα αποτελεί ζνα από τα πιο όμορφα και εμβλθματικά είδθ 

τθσ ελλθνικισ ορνικοπανίδασ και χαρακτθριςτικό είδοσ του κριςίμωσ απειλοφμενο 

ενδιαιτιματοσ των βάλτων, κα μποροφςε να αποτελεί πρωταγωνιςτι ςε αρκετά 

προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ που ςτόχο κα ζχουν τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ωσ προσ τθν αξία τθσ βιοποικιλότθτασ. Κα μποροφςε 

να δθμιουργθκεί ζνα παραμφκι όπου πρωταγωνιςτισ είναι ζνα ηευγάρι Χαλκόκοτεσ 

οι οποίεσ δίνουν αγϊνα να ανακρζψουν τουσ νεοςςοφσ και μασ παρουςιάηουν τισ 

απειλζσ που αντιμετωπίηουν. Θ κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί πάνω ςτο νθςί 

αποτελεί επιπλζον ιδανικι περίπτωςθ για τθ δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ 

ντοκιμαντζρ που κα περιγράφει πωσ ςυνυπάρχουν θ Χαλκόκοτα και τα διάφορα 

είδθ ερωδιϊν μζςα ςτθν αποικία, πωσ αναπτφςςονται οι νεοςςοί τουσ και τισ 

δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν. Αντικείμενο του ντοκιμαντζρ κα μποροφςαν να 

είναι οι πρακτικζσ που εφαρμόηει μια ερευνθτικι ομάδα ϊςτε να μελετιςει τθν 

αποικία, όπωσ για παράδειγμα θ δακτυλίωςθ νεοςςϊν ι θ τοποκζτθςθ πομπϊν ςε 

πουλιά με ςκοπό τθ μελζτθ τθσ διαςποράσ τουσ και τθν ανακάλυψθ των άγνωςτων 

περιοχϊν διαχείμαςθσ τουσ. 
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5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Θ παροφςα μελζτθ αποτελεί τθν πρϊτθ εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ για το είδοσ ςτθν 

Ελλάδα αναφορικά με τθ βιολογία αναπαραγωγισ του. Σαυτόχρονα, 

πραγματοποιικθκε ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ αποικίεσ του είδουσ ςε εκνικό 

επίπεδο. Σα κφρια ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ ςυνοψίηονται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 υνολικά κατά τθν αναπαραγωγικι περίοδο του 2020 ςτθ νιςο Πραςοφδι, 

φϊλιαςαν 120 ηευγάρια Χαλκόκοτασ και θ αναπαραγωγι ιταν αςφγχρονθ, 

αν και θ πλειονότθτα των ηευγαριϊν (ποςοςτό 83.33%) είχε ιδθ γεννιςει 

αυγά ςτα μζςα Μαΐου. 

 Ο αρικμόσ αυγϊν ανά φωλιά ποικίλε από 1 ζωσ 4 και ο μζςοσ όροσ ιταν 3 

αυγά/φωλιά, με τθν πλειονότθτα των ηευγαριϊν να γεννάει 3 ι 4 αυγά ςε 

ποςοςτό 79.93%. 

 Θ επιτυχία πτζρωςθσ ιταν 2.03 νεοςςοί/φωλιά ζωσ και τθν θλικία των 15-20 

θμερϊν. Για τα ηευγάρια που ξεκίνθςαν αναπαραγωγι αργότερα ο αρικμόσ 

των νεοςςϊν που επιβίωςαν ζωσ τθν 15θ-20θ θμζρα τθσ θλικίασ τουσ ιταν 

χαμθλότεροσ με 1.63 νεοςςοφσ/φωλιά. Αν και θ διερεφνθςθ των αιτίων τθσ 

απϊλειασ νεοςςϊν δεν ιταν αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ, φαίνεται 

πωσ θ αςιτία των νεοςςϊν και οι αψιμαχίεσ μεταξφ νεοςςϊν ςτθν ίδια ι και 

γειτονικζσ φωλιζσ ιταν οι κφριοι λόγοι απϊλειασ των νεοςςϊν ζωσ και τθν 

θλικία των 15-20 θμερϊν.  

 Θ αποικία ςτθ νιςο Πραςοφδι καταλάμβανε μια ζκταςθ τθσ τάξθσ των 0.52 

εκταρίων ςτο ΒΑ τμιμα του νθςιοφ και οι ελιζσ (Olea europaea) ιταν το 

είδοσ όπου επζλεγαν οι Χαλκόκοτασ να καταςκευάηουν τισ φωλιζσ τουσ, 

παρά τθ διακεςιμότθτα μεγάλου αρικμοφ ατόμων από το είδοσ τθσ 

κοκορεβικιάσ (Pistacia terebinthus). 

 Σα ηευγάρια φϊλιαηαν ςε ελιζσ φψουσ από 2 ζωσ 8 μζτρα, με τθν 

πλειονότθτα των ηευγαριϊν (67%) να φωλιάηει ςε ελιζσ φψουσ 4,1-6 m. Θ 

μζςθ απόςταςθ των φωλιϊν από το ζδαφοσ ιταν 3.38 m, ενϊ θ πλειονότθτα 

των φωλιϊν (69.99%) ιταν καταςκευαςμζνεσ από τθ μζςθ του δζντρου και 

πάνω. 

 Οι Χαλκόκοτεσ φϊλιαηαν ςτο ίδιο δζντρο μαηί με Λευκοτςικνιάδεσ, 

Γελαδάρθδεσ και άλλεσ Χαλκόκοτεσ, αλλά ςχεδόν ςτο ςφνολο των 

περιπτϊςεων ο πλθςιζςτεροσ γείτονασ ιταν Λευκοτςικνιάσ ι Γελαδάρθσ 

παρά άλλο ηευγάρι Χαλκόκοτασ. Θ μζςθ απόςταςθ από τον πλθςιζςτερο 

γείτονα ιταν 0.84 m. 

 Θ μεικτι αποικία Λευκοτςικνιάδων, Γελαδάρθδων και Χαλκόκοτασ ςτθ νιςο 

Πραςοφδι είναι θ πρϊτθ επιβεβαιωμζνθ αναφορά ςτθ βιβλιογραφία ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου τα ςυγκεκριμζνα είδθ επιλζγουν να φωλιάςουν 
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ςε ζνα κακαρά μεςογειακό ενδιαίτθμα τφπου μακκί ςε βραχονθςίδα παρά 

ςτα τυπικά υγροτοπικά ενδιαιτιματα τουσ. 
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