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ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Η αναφορά αυτή αποτελεί την τρίτη εθνική ετήσια αναφορά για τους πελεκάνους στην 

Ελλάδα. Δημιουργήθηκε από την ενοποίηση των σημαντικότερων στοιχείων των ετήσιων 

αναφορών που συνέταξαν οι Φορείς Διαχείρισης 12 σημαντικών υγροτόπων για τους πελεκάνους 

στην Ελλάδα. Η αναφορά συντάχθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που υπογράφηκε το 

2015 μεταξύ της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και των 

εξής Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών στις οποίες διαβιούν πελεκάνοι: Φ.Δ. Δέλτα 

Έβρου και Σαμοθράκης, Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης, Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών 

Ορέων, Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Φ.Δ. Κορώνειας - Βόλβης - 

Χαλκιδικής, Φ.Δ. Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου, Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας 

Ιωαννίνων, Φ.Δ. Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου, Φ.Δ. Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών, Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - Αχέροντα - Κέρκυρας. Οι Φ.Δ. 

Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας και Φ.Δ. Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου - 

Δέλτα Πηνειού δεν υπέγραψαν το Σύμφωνο Συνεργασίας αλλά συμφώνησαν να συμμετέχουν στη 

συνεργασία αυτή ως ισότιμα με όλους τους άλλους. 

 

ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΒΑΛΛΑΝ: Στη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που περιέχονται στην ανά 

χείρας αναφορά συμμετείχαν (με αστερίσκο σημειώνονται οι συντάκτες των επί μέρους 

αναφορών):  

 

Φ.Δ. Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής: Ανθή Βαφειάδου*, Λίλα Κάρτα*, Αθηνά Πατσιά.  

Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου: Εύα Κατράνα*, Χρήστος Παναγιωτίδης, 

Στέλλα Αναγνώστου, Τάνια Τσομπάνογλου, Δημήτρης Μπαλτάκης, Νίκος Καρακίτσιος, Θεανώ 

Καψαχείλη, Στέλλα Βαρελτζίδου, Λυδία Αλβανού.  

Φ.Δ. Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης: Γιώργος Ηλιάδης*, Ελένη Μακρυγιάννη, Αθανάσιος 

Τσιρατζίδης. 

Φ.Δ. Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου: Αλεξάνδρα 

Αναγνωστοπούλου*, Γεωργία Καραμπέρου, Βασιλική Ορφανού, Αρετή Ζαχαροπούλου, Ηλίας 

Ιατρού, Ευαγγελία Καραγιάννη, Παναγιώτης Πλώτας, Αναστάσιος Σουρμελής, Ελένη Σωτηροπούλου, 

Δημήτρης Παπανδρόπουλος (εθελοντής ΕΟΕ), Λάμπρος Λογοθέτης (εθελοντής ΕΟΕ). 

Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων: Ιωάννης Κασβίκης*, Νίκος Παλαιός, 

Νίκος Νούλας (εθελοντής ΕΟΕ), Γιώργος Κατσαδωράκης (ΕΠΠ).  

Φ.Δ. Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου: Ευτέρπη Πατετσίνη*, Δέσποινα 

Μιχαηλίδου, Πασχαλιώ Ζλατίνη, Αναστασία Μίρλη, Βασίλειος Τερζής, Αναστασία Μιχαηλίδου, 

Γεωργία Χατζηεφραιμίδου, Χρύσα Μελέτη, Κωνσταντίνα Κατσούλη. 

Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης: Θεόδωρος Ναζηρίδης*, Κώστας Παπαδόπουλος, Σωτήρης Μούντζελος, 

Χρυσάνθη Ιντζίδου. 

Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - Αχέροντα - Κέρκυρας: Ευαγγελία Συντιχάκη*, Αντρέας 

Μάντος, Ανέστης Μαρτίνης, Ευφροσύνη Φιλίππου, Κοσμάς Κόντος, Χρήστος Διαμάντης. 

Φ.Δ. Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας: Μαρία Κατσικάτσου*, Σπύρος Κώνστας*, Γιάννης 
Γεροκώστας,  Κώστας Φλούδας. 
Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων: Παύλος Σώζος*, Χρήστος Φελιάς, Σίμος Σωτήριος. 
Φ.Δ. Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού: Δημήτρης 
Μιχαλάκης*, Γεωργία Δελήβαση. 

Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: Λητώ Παπαδοπούλου*, Λαμπριανή Αναστασιάδου, 
Τριανταφυλλιά Νιτσοπούλου, Βασίλης Παπαδόπουλος. 
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Εταιρία Προστασίας Πρεσπών: Χάρης Νικολάου, Λάζαρος Νικολάου, Ειρήνη Κουτσερή, Θάνος 
Καστρίτης, Όλγα Αλεξάνδρου, Γιώργος Κατσαδωράκης. 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Κατά το 2017 έλαβαν χώρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συγχρονισμένες μετρήσεις 

δύο φορές το μήνα επί έξι μήνες (Φεβρουάριος-Ιούλιος) σε πέντε βασικούς υγροτόπους της Δυτικής 

Μακεδονίας (Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα διασυνοριακά και στις 3 χώρες που μοιράζονται τις 

λίμνες, λίμνη Καστοριάς, λίμνη Χειμαδίτις και ταμιευτήρας Πολυφύτου). Με τις προαναφερθείσες 

συγχρονισμένες μετρήσεις επιχειρήθηκε να διερευνηθεί κι αν είναι δυνατόν να απαντηθεί το 

ερώτημα «Πού τρέφονται οι πελεκάνοι που αναπαράγονται στην Μικρή Πρέσπα κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγικής περιόδου;». Λόγω συνάφειας και συμπληρωματικότητας με τα υπόλοιπα 

δεδομένα επιλέχθηκε να περιληφθούν στην παρούσα αναφορά και τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν (βλ. Προσάρτημα ΙΙ).  

Στις διασυνοριακές μετρήσεις της Μεγάλης Πρέσπας συνέβαλαν, εκτός της ΕΠΠ, δύο 

περιβαλλοντικές οργανώσεις των γειτονικών χωρών που μοιράζονται τις λίμνες των Πρεσπών: 

Macedonian Ecological Society (MES): Ksenija Putilin, Danka Uzunova, Nenad Petrovski, Frosina 

Pandurska, Bisera Vlahova, Tomica Jovanovic, Ana Arsovska, Bobi Arsovski, Alessandra Giunta, 

Serena Carpentari, Kristina Nikolovska, Metodija Velevski, Ljiljana Tomovic, Misha Popovik, 

Magdalena Lazarevska, Marija Trenceva, Slave Nakev, Daniela Zaec, Dejan Demidzievski. 

Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA): Mirjan Topi, Zydjon 

Vorpsi, Andon Mazenkovski.  

Τις μετρήσεις των υπόλοιπων υγροτόπων της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν οι εθελοντές 

Χρήστος Τόσκος (λίμνη Καστοριάς), Νίκος Παναγιωτόπουλος (Χειμαδίτις) και Αντώνης Ρήγας 

(Πολυφύτου). Η ΕΠΠ κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης τόσο των εθελοντών, όσο και των οργανώσεων 

των δύο άλλων χωρών. 

 

 
Σύνθεση - συγγραφή τελικής αναφοράς: Όλγα Αλεξάνδρου, Γιώργος Κατσαδωράκης. 

Φωτογραφία εξώφυλλου: Ροδοπελεκάνοι στον ταμιευτήρα Μαυρομάτι στις 28-7-2017. Αρχείο 

Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου.  

 

Η προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά του παρόντος είναι: 

Αλεξάνδρου, Ο. και Κατσαδωράκης, Γ. 2018. Εθνική αναφορά πελεκάνων 2017. Εταιρία Προστασίας 

Πρεσπών, Λαιμός Πρεσπών. Σελ. 331.  

                                                           
1
 Χρήση της παρούσας βιβλιογραφικής αναφοράς πρέπει να γίνεται μόνο όσον αφορά τα επεξεργασμένα συνολικά 

δεδομένα ή ομάδες δεδομένων. Διαφορετικά, όταν κάποιος τρίτος θέλει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για τους 
πελεκάνους κάποιου ή κάποιων υγροτόπων θα πρέπει να ζητήσει την άδεια χρήσης τους από τον-τους συγκεκριμένο-ους 
συμμετέχοντες φορείς. Καθένας από τους συνεργαζόμενους Φορείς Διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα όλα τα 
στοιχεία της παρούσας αναφοράς απλώς αναφέροντας την πηγή τους. Σημειώνεται ότι οι επιμελητές της παρούσας 
αναφοράς μεταφέρουν σε αυτή με τον πιστότερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα/υλικό που τους προσκομίζουν οι 
συνεργαζόμενοι Φορείς Διαχείρισης και δε φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων και τις διαπιστώσεις που 
περιέχονται στο υλικό που προσκομίζουν οι φορείς. 
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Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συντάσσεται εθνική ετήσια αναφορά πελεκάνων σε εφαρμογή του Συμφώνου 

Συνεργασίας που υπογράφηκε το 2015 μεταξύ της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρείας και των 12 Φορέων Διαχείρισης των περιοχών στις οποίες διαβιούν πελεκάνοι. Η 

Εθνική Αναφορά Πελεκάνων 2017 προέκυψε από τη σύνθεση δώδεκα επιμέρους αναφορών που συνέταξαν 

οι Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι εφάρμοσαν συστηματική παρακολούθηση των δύο ειδών πελεκάνων στους 

σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας.  

Περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την παρουσία, την αναπαραγωγή, τη διαχείμαση και τη μετανάστευση των 

πελεκάνων στους ελληνικούς υγροτόπους το 2017, με διάκριση μεταξύ των δυο ειδών αλλά και διάκριση 

μεταξύ των υποπληθυσμών στην περίπτωση του αργυροπελεκάνου. Ακολουθήθηκαν διάφορες μέθοδοι 

παρακολούθησης των πελεκάνων σε κάθε υγρότοπο. Η ατελής εφαρμογή μηνιαίων μετρήσεων σε πολλούς 

υγροτόπους οφείλεται σε ποικίλες αιτίες με βασική την υποχρηματοδότηση των Φορέων και έχει ως 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δυνατότητα συγκρίσεων και σύνθεσης των αποτελεσμάτων σε εθνικό 

επίπεδο και η δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων, ενώ περιορίζεται και η δυνατότητα 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ετών. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η αδυναμία στην περίπτωση 

του δυτικού υποπληθυσμού, ενός πληθυσμού μικρού και ευάλωτου που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και 

παρακολούθησης σε σχέση με τον ανατολικό. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις δύο δυτικές αποικίες, 

Αμβρακικό και Μεσολόγγι, είναι δυστυχώς πολύ λίγα για μια ακόμη χρονιά, αφορούν μόνο την αναπαραγωγή 

κι έτσι δεν αξιοποιούνται επαρκώς και τα στοιχεία και από τους υπόλοιπους υγροτόπους του δυτικού τόξου 

(Καλαμάς-Αχέροντας και υγρότοποι Πελοποννήσου).  

Στα βασικά αποτελέσματα και συμπεράσματα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση και παρακολούθηση της νέας 

αποικίας αργυροπελεκάνου στη λίμνη Χειμαδίτιδα της Δυτικής Μακεδονίας και ο αναβαθμισμένος ρόλος της 

λίμνης Κορώνειας και για τα δύο είδη. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του αργυροπελεκάνου εκτιμήθηκε σε 

2183 ζεύγη το 2017 σε παρόμοια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη συνολικά στη χώρα, αλλά με αλματώδη 

αύξηση στην Κάρλα. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός τους ροδοπελεκάνου εκτιμήθηκε σε 774 ζεύγη και ήταν 

η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που παρατηρήθηκε φώλιασμα του είδους και σε άλλους υγροτόπους εκτός 

Πρέσπας, στην Κάρλα για τρίτη χρονιά και στην Κερκίνη για δεύτερη χρονιά. Ο σημαντικός ρόλος των 

υγροτόπων Αχέροντα-Καλαμά και δυτικής Πελοποννήσου όσον αφορά τη διασπορά - μετανάστευση του 

αργυροπελεκάνου του δυτικού υποπληθυσμού τεκμαίρεται με την παρουσία σημαντικών αριθμών τόσο στο 

Δέλτα Καλαμά, όσο και στις λ/θ Κοτυχίου, Άραξου και Προκόπου. Η έλλειψη στοιχείων, πέρα των 

αναπαραγωγικών, από Αμβρακικό και Μεσολόγγι είναι πολύ βασική καθώς ο δυτικός υποπληθυσμός είναι 

μικρός, ευάλωτος και χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και μελέτης από τον ανατολικό υποπληθυσμό. Επιπλέον, 

η έλλειψη αυτή περιορίζει σημαντικά και τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων από τους υπόλοιπους 

υγροτόπους του δυτικού τόξου (Καλαμάς-Αχέροντας και λ/θ Κοτυχίου, Άραξου και Προκόπου). Το καλοκαίρι 

του 2017 σημειώθηκαν στην Κάρλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μαζικοί θάνατοι πουλιών μεταξύ των 

οποίων και 61 αργυροπελεκάνοι.  
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ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για μια ποικιλία αιτιών δεν έκαναν όλοι οι Φορείς του ίδιου τύπου παρακολούθηση. Έτσι δεν 

μπορούμε να περιγράψουμε μία μόνο ενιαία μέθοδο παρακολούθησης και καταμετρήσεων 

(Πίνακας 1). Ειδικά στην Πρέσπα λόγω του ότι οι λίμνες είναι διασυνοριακές, δεν είναι εύκολο να 

γίνονται καταμετρήσεις του συνόλου των πελεκάνων που είναι παρόντες στην περιοχή.  

Μερικά σημαντικά στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν είναι τα εξής: 

Α. Η βασική δυσκολία που αντιμετώπισαν οι περισσότεροι ΦΔ ήταν η υποχρηματοδότηση, η οποία 

έχει σοβαρό αντίκτυπο στις δράσεις τους, κυρίως στη συχνότητα των μετακινήσεων. Έτσι πολλοί 

Φορείς αναγκάστηκαν να μην κάνουν μετρήσεις κάθε μήνα, οπότε δεν υπήρχε κάλυψη καθόλη τη 

διάρκεια του έτους, κάτι που μειώνει σοβαρά τη δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων 

συμπερασμάτων.  

Β. Επίσης υπάρχει μεγάλη διακύμανση από υγρότοπο σε υγρότοπο των ημερομηνιών 

καταμέτρησης. Λόγω διαφόρων αιτιών δεν επιτυγχάνεται η κάλυψη όλων των υγροτόπων την τρίτη 

βδομάδα κάθε μήνα και αυτό μειώνει πολύ την αξία των πανελλήνιων καταμετρήσεων και τη 

δυνατότητα συγκρίσεων και αποτελεσμάτων σύνθεσης για τη χώρα.  

Γ. Μερικές φορές αν υπάρξουν μηχανικές βλάβες σε οχήματα ή σκάφη αυτές δεν μπορούν να 

επιδιορθωθούν γρήγορα, δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και κάποιες μετρήσεις χάνονται.  

Δ. Μερικές περιοχές είναι τόσο μεγάλες που η πλήρης κάλυψή τους μέσα σε μια μέρα, ώστε να 

αποφεύγονται οι διπλομετρήσεις, είναι αδύνατη αν δεν εργάζονται συγχρονισμένα 2 ή και 3 

ομάδες-συνεργεία ανεξάρτητων καταμετρητών. 

Ε. Σε πολλές περιπτώσεις άγνωστο τμήμα των παρόντων πελεκάνων δεν καταμετράται καθόλου 

(δηλαδή η κάλυψη της περιοχής δεν είναι πλήρης) διότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κάποια 

τμήματα π.χ. παρά μόνο με σκάφος που όμως δεν είναι διαθέσιμο, άρα οι αριθμοί που 

παρατίθενται παρακάτω πρέπει να θεωρηθούν ως οι απόλυτα ελάχιστοι. 

 

 
Χάρτης 1. Διαδρομή καταγραφών υδρόβιων πουλιών στο Δέλτα Έβρου. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα 

Έβρου και Σαμοθράκης.  
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Πίνακας 1: Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, η συχνότητά τους, η διάρκειά τους και τα μόνιμης φύσης 

προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μετέχοντες στην παρακολούθηση. 

 

Περιοχή Μετρήσεις από 
εποπτικά σημεία 
/διαδρομές με 
όχημα 

Καταμετρήσεις 
από σκάφη/ 
βάρκες 

Επίσκεψη 
επάνω ή 
κοντά στις 
αποικίες 

Άλλη 
μέθοδος 

Συχνότητα 
καταμε-
τρήσεων 

Χρονικό 
διάστημα 

Μόνιμα 
προβλήματα/ 
περιορισμοί 

ΕΠ Αχέροντα - 
Καλαμά 

√    1/μήνα 11 μήνες Δεν αναφέρεται κάποιο. 

ΕΠ Λίμνης 
Παμβώτιδας 

√    1/μήνα 
(+κάποιες 
τυχαίες) 

7 μήνες Δεν αναφέρεται κάποιο.  

ΕΠ Υγροτόπων 
Αμβρακικού 

  √  1 επίσκεψη - Δεν αναφέρεται κάποιο. 

ΕΠ λ/θ 
Μεσολογγίου 

√ √ √ Κάμερα 
πάνω στην 

αποικία 

- 3 μήνες Δεν αναφέρεται κάποιο. 

ΕΠ 
Στροφυλιάς-
Κοτυχίου 

√    1/μήνα 11 μήνες Δεν αναφέρεται κάποιο. 

Ταμιευτήρας 
Κάρλας 

√    1/μήνα 8 μήνες Η υποχρηματοδότηση 
δυσχεραίνει το έργο του 
Φορέα. 

ΕΠ Πρεσπών     2/μήνα 6 μήνες Δεν αναφέρεται κάποιο. 

ΕΠ Αξιού-
Λουδία-
Αλιάκμονα 

√ √   1/μήνα 8 μήνες Έλλειψη διαθέσιμων 
μέσων και 
μηχανολογικά  
προβλήματα κάποιους 
μήνες. Το Φεβρουάριο 
μέτρηση μόνο στην 
περιοχή Καλοχωρίου 
και Γαλλικού ποταμού. 

ΕΠ Κερκίνης √  √ Κάμερες 
πάνω στις 
αποικίες  

2/μήνα Όλο το έτος Δεν αναφέρεται κάποιο. 
. 

ΕΠ Κορώνειας-
Βόλβης 

√    1/μήνα 6μήνες Η υποχρηματοδότηση 
δυσχεραίνει τις 
μετακινήσεις και δεν 
υπάρχει δυνατότητα 
κάλυψης όλων των 
περιοχών κάθε μήνα. 

ΕΠΑΜΑΘ √    1/μήνα 7 μήνες Η υποχρηματοδότηση 
δυσχεραίνει τις 
μετακινήσεις και δεν 
υπάρχει δυνατότητα 
κάλυψης όλων των 
περιοχών κάθε μήνα. 

ΕΠ Δέλτα 
Έβρου 

√    2/μήνα Όλο το έτος Η παράκτια ζώνη δεν 
καλύπτεται. Η 
διασυνοριακότητα της 
περιοχής.  

 

 

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. Παρουσία-αριθμοί 

Αργυροπελεκάνος 

α. Ανατολικός υποπληθυσμός  

 

Στον ανατολικό υποπληθυσμό ανήκουν οι πελεκάνοι που καταγράφονται στους βασικούς 

υγρότοπους της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας ανατολικά της Πίνδου που φιλοξενούν σε σταθερή 

βάση πελεκάνους.  Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 



8 
 

τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο με αποτέλεσμα να παγώσουν πολλοί υγρότοποι της Βόρειας 

Ελλάδας με δραματικές συνέπειες για εκατοντάδες υδρόβια πουλιά (π.χ. αδυναμία εύρεσης 

τροφής, δυσκολία μετακινήσεων, μετακινήσεις σε λιγότερο κατάλληλα ή ασφαλή ενδιαιτήματα). 

Μια άλλη συνέπεια της βαρυχειμωνιάς ήταν η καθυστέρηση της έναρξης της αναπαραγωγικής 

περιόδου για είδη που ξεκινούν να φωλιάζουν νωρίς, όπως ο αργυροπελεκάνος.  

Ακολουθεί σχολιασμός ανά υγρότοπο: 

Πρέσπα: Η Μικρή Πρέσπα πάγωσε ολοκληρωτικά στις αρχές Ιανουαρίου και παρέμεινε παγωμένη 

μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, δηλαδή περίπου για ενάμιση μήνα. Από την παρακολούθηση των 

αποικιών που γίνεται από μακριά με τηλεσκόπιο τεκμηριώνεται ότι οι πρώτοι αργυροπελεκάνοι 

εμφανίστηκαν στην Πρέσπα στις αρχές Φεβρουαρίου, σχεδόν ένα μήνα αργότερα από τις 

προηγούμενες χρονιές, και οι τελευταίοι αναχώρησαν μέσα στον Νοέμβριο. Μετρήσεις στο σύνολο 

της περιοχής πραγματοποιήθηκαν δύο φορές το μήνα μέσα στο 2017, τους μήνες Φεβρουάριο με 

Ιούλιο, με ταυτόχρονες μετρήσεις στις τρεις χώρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράφηκε στο 

διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουλίου είναι 2155 άτομα στα τέλη Μαΐου -το 67% στη Μεγάλη (Μγ) 

Πρέσπα που χρησιμοποιείται για τροφή και ξεκούραση και το υπόλοιπο 33% στις αποικίες της 

Μικρής (Μκ) Πρέσπας. Σε σύγκριση με το 2016 παρατηρείται μια καθυστέρηση στην κορύφωση του 

αριθμού τους κατά δύο περίπου βδομάδες το 2017 (Διάγραμμα 1), γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στην καθυστέρηση της ανόδου της θερμοκρασίας της Μγ Πρέσπας και την καθυστέρηση 

της έναρξης φωλιάσματος το 2017 με συνέπεια να μην υπάρχουν ακόμη μεγαλωμένα μικρά μέχρι 

τις αρχές Μαΐου και άρα αυξημένες ανάγκες για ψάρεμα. 

 

Διάγραμμα 1. Διακύμανση του αριθμού των αργυροπελεκάνων στη Μγ Πρέσπα το διάστημα 

Φεβρουαρίου-Ιουλίου των ετών 2016 και 2017. 

 
Λίμνη Καστοριάς: Η λίμνη της Καστοριάς πάγωσε στο σύνολό της στις αρχές Ιανουαρίου και 

παρέμεινε παγωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός που καταγράφηκε στο διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουλίου ήταν 142 άτομα στα τέλη Μαρτίου. 

Μέχρι τέλη Απριλίου μετρώνταν 100 άτομα κατά μέσο όρο και ο αριθμός τους άρχισε να μειώνεται 

από αρχές Μαΐου και μετά. Πρόκειται για την εποχή που έχει ξεκινήσει για τα καλά η 
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αναπαραγωγική διαδικασία αλλά τα νερά των λιμνών της Πρέσπας είναι ακόμη πολύ κρύα κι έτσι 

τα ψάρια δεν είναι διαθέσιμα στους πελεκάνους. Έτσι, η λίμνη της Καστοριάς, ένας υγρότοπος 

μεγάλης σημασίας για τα πουλιά, κατέχει σημαντικό ρόλο στη διατροφή των πελεκάνων ιδιαίτερα 

το διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου καθώς: α. είναι πολύ παραγωγική λίμνη, β. βρίσκεται σε 

χαμηλότερο υψόμετρο από την Πρέσπα και γ. βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων.  

 
Λίμνη Χειμαδίτιδα: Ο μεγαλύτερος αριθμός αργυροπελεκάνων που καταγράφηκε στο διάστημα 

Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2017 είναι 118 άτομα στα τέλη Μαρτίου και κατά μέσο όρο μετρώνταν 80 

άτομα σε κάθε μέτρηση. Η Χειμαδίτιδα έχει παρόμοιο ρόλο με τη λίμνη της Καστοριάς καθώς κι 

αυτή βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Πρέσπα (40 χλμ. σε ευθεία γραμμή) και 

χρησιμεύει ως περιοχή διατροφής και ξεκούρασης για έναν μεγάλο αριθμό πουλιών, ενώ η 

σημασία της ως τόπου διατροφής και για τα δύο είδη πελεκάνων είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. 

Την άνοιξη του 2017 ανακαλύφθηκε από την ΕΠΠ -με τη χρήση φωτογραφιών από εναέριο μέσο 

(drone)- νέα αποικία αργυροπελεκάνου στη λίμνη Χειμαδίτιδα με περίπου 60 ζευγάρια. 

Συνεπάγεται λοιπόν ότι κάποια από τα άτομα που μετρώνταν εκεί προέρχονταν από την αποικία 

της Χειμαδίτιδας και κάποιο άγνωστο ποσοστό αυτών προερχόταν από την Πρέσπα.  

Ταμιευτήρας Πολυφύτου: Οι μεγαλύτεροι αριθμοί αργυροπελεκάνων καταγράφηκαν τέλη Μαρτίου 

(216) και τέλη Ιουλίου (135), στις ίδιες ακριβώς περιόδους με την προηγούμενη χρονιά. Ο 

ταμιευτήρας Πολυφύτου απέχει ίση απόσταση από Πρέσπα και Κάρλα και πιθανώς να 

χρησιμοποιείται από τους πληθυσμούς και των δύο αποικιών.  

Βόλβη: Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο τους μισούς μήνες το χρόνο: Ιανουάριο, Απρίλιο, 

Μάιο, Ιούλιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται τον Ιούλιο με 516 

άτομα, αλλά καθώς δεν έγινε διαχωρισμός με βάση την ηλικία, είναι πιθανόν ένα ποσοστό αυτών 

των ατόμων να είναι νεαρά του έτους από την Κερκίνη. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός 

αργυροπελεκάνων  φαίνεται ότι χρησιμοποιεί τον υγρότοπο ήδη από τον Μάιο  –κατά τη Βαλκανική 

απογραφή στις 6 Μαΐου μετρήθηκαν 355 άτομα. Πιθανολογούμε ότι είτε πρόκειται για ενήλικα 

άτομα κυρίως από την Κερκίνη που είτε δεν αναπαράχθηκαν ή ήδη έχουν μεγαλώσει τα μικρά τους 

και αρχίζουν να τρέφονται και να κουρνιάζουν και σε άλλους κοντινούς υγροτόπους, είτε για 

αναπαραγόμενα άτομα που για κάποιους λόγους επιλέγουν και ταξιδεύουν από την Κερκίνη στη 

Βόλβη για να τραφούν και επιστρέφουν για να ταΐσουν τα μικρά τους. Επίσης η Βόλβη φιλοξενεί 

ένα σημαντικό αριθμό πελεκάνων και τους χειμερινούς μήνες –τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο 

του 2017 καταγράφηκαν 418 και 152 άτομα αντίστοιχα.  

 

Κορώνεια: Όπως στη Βόλβη, μετρήσεις έγιναν στην Κορώνεια τους μισούς μήνες του χρόνου. Η 

Κορώνεια ήταν παγωμένη στο σύνολό της τον Ιανουάριο του 2017. Η Κορώνεια φαίνεται να είναι 

πιο σημαντική από τη Βόλβη τους χειμερινούς μήνες και μάλιστα αναβαθμισμένη σε σχέση με το 

2016. Συγκεκριμένα τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017 μετρήθηκαν αντίστοιχα 970 και 

1343 άτομα. Οι δύο λίμνες λόγω της στενής γειτονίας τους πρέπει να αντιμετωπίζονται ίσως ως 

ένας ενιαίος τόπος όσον αφορά τους πελεκάνους και πιθανώς χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά: 

για παράδειγμα η Βόλβη μπορεί να χρησιμοποιείται κυρίως για διατροφή και η Κορώνεια για 

κούρνια και ξεκούραση.  

 

Δέλτα Αξιού: Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν όλους τους μήνες του έτους εκτός από Απρίλιο, 

Αύγουστο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ωστόσο κάποιες μετρήσεις δεν κάλυψαν όλη την περιοχή. Ο 



10 
 

μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε τον Ιανουάριο, όπως και το 2016, κατά τη διάρκεια των 

μεσοχειμωνιάτικων μετρήσεων, οπότε μετρήθηκαν 160 άτομα.  

 

 

Φωτογραφία 1. Αργυροπελεκάνοι πάνω στην εξέδρα των γλαρονιών στις εκβολές Γαλλικού ποταμού μαζί με 

κορμοράνους στις 31-8-2017. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.  

 

Κάρλα: Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν όλους τους μήνες εκτός από Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 

Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Φορέας παρείχε επιπλέον πληροφορίες για τη δραστηριότητα των 

πελεκάνων κατά τη διάρκεια των μετρήσεων (Διάγραμμα 1). Παρατηρείται μια απότομη κάμψη του 

πληθυσμού σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια όπου σημαντικός αριθμός κυρίως 

αργυροπελεκάνων παρέμεναν στον ταμιευτήρα καθ όλη τη διάρκεια ου έτους. Πιθανοί λόγοι που 

εξηγούν την κάμψη είναι: 1. Το φαινόμενο μαζικών θανάτων του 2016 και 2017 (βλ. κεφ. 

Σχολιασμός ιδιαίτερων συμβάντων) που πιθανώς να ωθεί τα επιζήσαντα πουλιά να εγκαταλείπουν 

τον ταμιευτήρα μετά την αναπαραγωγή, και 2. Η στάθμη του ταμιευτήρα που ανεβαίνει συνεχώς 

από το 2015 με συνέπεια να έχουν καλυφθεί πολλές θέσεις που χρησιμοποιούνται για ξεκούραση. 

Παρότι η κύρια αποικία δεν επηρεάστηκε σημαντικά το 2017, δευτερεύουσες θέσεις φωλιάσματος 

(νοτιοανατολικό άκρο) έχουν πληγεί σημαντικά από την άνοδο της στάθμης. 
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Διάγραμμα 1: Ανάλυση δραστηριότητας των αργυροπελεκάνων στην Κάρλα κατά τη διάρκεια των μετρήσεων 

του 2017.  

 
Κερκίνη: Από τις 9 Ιανουαρίου η Κερκίνη ήταν παγωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της. Κατά μέσο όρο 

350 αργυροπελεκάνοι (351 + 100, μέσος όρος + τυπική απόκλιση) ήταν παρόντες όλο το έτος 2017 

στην Κερκίνη, λιγότεροι κατά μέσο όρο σε σχέση με το 2016. Κορυφώθηκαν στα μέσα Απριλίου, 

λίγο πιο καθυστερημένα σε σχέση με το 2016,  με 630 άτομα. Οι αριθμοί τους το 2017 ήταν 

χαμηλότεροι σε σχέση με το 2016 και το 2015 σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους (Διάγραμμα 2). 

Στο Διάγραμμα 2 γίνεται εμφανές το μοτίβο που ακολουθούν οι αριθμοί των αργυροπελεκάνων 

στην Κερκίνη, δηλαδή αύξηση στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου, σταδιακή μείωση μετά μέχρι 

τον Ιούνιο και κατόπιν σταδιακή αύξηση ξανά το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου. Τα δύο διαστήματα 

κατά τα οποία σημειώνεται αύξηση συμπίπτουν το μεν πρώτο με την περίοδο που πολλοί 

αργυροπελεκάνοι, προερχόμενοι από τους τόπους διαχείμασης και με τελικό προορισμό τις 

αποικίες της Πρέσπας και της Κάρλας, χρησιμοποιούν την Κερκίνη ως ενδιάμεσο σταθμό  ενώ το 

δεύτερο με την περίοδο που πολλοί αργυροπελεκάνοι από τις δύο αυτές αποικίες αναχωρούν μετά 

το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου και διασπείρονται σε άλλους υγροτόπους, μεταξύ των 

οποίων και η Κερκίνη.  

  

 
Διάγραμμα 2: Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των αργυροπελεκάνων στη λίμνη Κερκίνη κατά την τριετία 

2015-2017. 
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ΕΠΑΜΑΘ: Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο 7 μήνες του έτους, δεν έγιναν τους μήνες 

Φεβρουάριο, Μάρτιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Πρακτικά, αργυροπελεκάνοι είναι 

παρόντες στο ΕΠΑΜΑΘ από Σεπτέμβριο ως Ιανουάριο, με ελάχιστα άτομα παρόντα τους 

υπόλοιπους μήνες. Η κορύφωση το 2017 έγινε το μήνα Νοέμβριο οπότε και μετρήθηκαν 1473 

άτομα.  

 

Δέλτα Έβρου: Αργυροπελεκάνοι παρατηρούνται όλο το χρόνο αλλά σε πολύ χαμηλούς αριθμούς 

από μέσα Μαρτίου ως Ιούλιο. Στο Διάγραμμα 4 φαίνεται η μηνιαία διακύμανση κατά την τριετία 

2015-2017. Το 2017 η κορύφωση κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση συνέβη νωρίτερα από το 

2015 κατά ένα μήνα περίπου, ενώ υψηλός αριθμός μετρήθηκε και το Φεβρουάριο (189). Το Δέλτα 

είναι ένας υγρότοπος - σταθμός στη μετανάστευση, τόσο για όσους ταξιδεύουν προς Τουρκία αλλά 

και για όσους επιστρέφουν σε τόπους αναπαραγωγής στα δυτικά.  

 

 
Διάγραμμα 3: Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των αργυροπελεκάνων στο Δέλτα Έβρου κατά την τριετία 
2015-2017. 
 

β. Δυτικός υποπληθυσμός 

Στα διαγράμματα 4 και 5 εμφανίζεται η διακύμανση των αριθμών των παρόντων πελεκάνων όπως 

αποτυπώνονται από τα στοιχεία των μηνιαίων καταμετρήσεων στους υγροτόπους της δυτικής 

Ελλάδας, πλην των αποικιών του Αμβρακικού και του Μεσολογγίου τα έτη 2017 και 2016 για 

σύγκριση. Ακολουθεί σχολιασμός ανά υγρότοπο: 

Αμβρακικός: Δεν έγιναν μετρήσεις εκτός από τη μέτρηση της 2ης Απογραφής πελεκάνων ΝΑ 

Ευρώπης στις 6 Μαΐου, αλλά είναι γνωστό ότι οι αργυροπελεκάνοι είναι παρόντες όλο το έτος. 

Μεσολόγγι: Δεν έγιναν μετρήσεις εκτός από τη μέτρηση της 2ης Απογραφής πελεκάνων ΝΑ Ευρώπης 

στις 6 Μαΐου, αλλά είναι γνωστό ότι οι αργυροπελεκάνοι είναι παρόντες όλο το έτος.  

Αχέρων-Καλαμάς: Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν όλο το χρόνο εκτός από τον Δεκέμβριο. Οι 

αργυροπελεκάνοι ήταν παρόντες σχεδόν όλο το χρόνο αλλά η κορύφωση συνέβη  τους μήνες 

Αύγουστο και Σεπτέμβριο με μέγιστο το Σεπτέμβριο με 342 άτομα. Όπως φαίνεται στα 

διαγράμματα 4 και 5 ο ρόλος της περιοχής εμφανίζεται αναβαθμισμένος το 2017 σε σχέση με το 

2016.  
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Διαγράμματα 4 και 5: Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των αργυροπελεκάνων σε υγρότοπους της Δυτικής 

Ελλάδας εκτός των αποικιών (Αμβρακικός και Μεσολόγγι) όπως καταγράφηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

παρακολούθησης τα έτη 2017 και 2016.  
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Χάρτης 2: Περιοχές του Δέλτα Καλαμά εντός της προστατευόμενης ζώνης όπου καταγράφονται 
αργυροπελεκάνοι (κόκκινες πινέζες). Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - 
Αχέροντα - Κέρκυρας. 

 

Παμβώτιδα: Λιγότεροι από 10 αργυροπελεκάνοι παρόντες σε σποραδικά διαστήματα καθόλο το 

έτος. 

Κοτύχι: Οι πελεκάνοι που επισκέπτονται την περιοχή πιθανότατα προέρχονται από τη νοτιότερη 

αποικία της Ελλάδας, την αποικία της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν όλο το 2017 εκτός από τον Δεκέμβριο. Ενώ τα προηγούμενα έτη οι πελεκάνοι 

ήταν απόντες το χειμώνα από το Κοτύχι, το 2017 οι αριθμοί τους κορυφώθηκαν τον Φεβρουάριο 

και τον Μάρτιο, σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες χρονιές που η κορύφωση συνέβαινε τον 

Απρίλιο και τους προηγούμενες μήνες δεν μετρούνταν σχεδόν κανένας. Παρομοίως με την περιοχή 

του Καλαμά, ο ρόλος του Κοτυχίου εμφανίζεται αναβαθμισμένος το 2017 σε σχέση με το 2016 

(Διαγράμματα 4 και 5). 

Άραξος-Πρόκοπος: Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν όλο το χρόνο. Οι αριθμοί των πελεκάνων ήταν 

σημαντικά χαμηλότεροι σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές.  

 
 

Ροδοπελεκάνος 

α. Ανατολική, Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα 

Στο Διάγραμμα 6 εμφανίζεται η διακύμανση των αριθμών των παρόντων ροδοπελεκάνων όπως 

αποτυπώνονται από τα στοιχεία των μηνιαίων καταμετρήσεων σε όλους τους βασικούς υγρότοπους 

της ανατολικής, βόρειας και κεντρικής Ελλάδας (ανατολικά της Πίνδου) στη διάρκεια του 2017. 

Ακολουθεί σχολιασμός ανά υγρότοπο: 

Πρέσπα: Από την παρακολούθηση των αποικιών που γίνεται από μακριά με τηλεσκόπιο 

τεκμηριώνεται εδώ και χρόνια ότι οι πρώτοι ροδοπελεκάνοι εμφανίζονται στην Πρέσπα στα τέλη 

Μαρτίου και οι τελευταίοι αναχωρούν μέσα στον Οκτώβρη. Μετρήσεις στο σύνολο της 

διασυνοριακής έκτασης των δυο λιμνών της περιοχής πραγματοποιήθηκαν δύο φορές το μήνα 

μέσα στο 2017, την περίοδο  Φεβρουάριος - Ιούλιος. Ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράφηκε στο 
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διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουλίου είναι 951 άτομα στις αρχές Ιουνίου -αριθμός σημαντικά 

μεγαλύτερος σε σχέση με το 2016- από τα οποία πάνω από το 50% καταγράφηκε στη Μεγάλη 

Πρέσπα που χρησιμοποιείται για τροφή και ξεκούραση και το υπόλοιπο στις αποικίες της Μικρής 

Πρέσπας.  

 

 

Διάγραμμα 6: Διακύμανση του αριθμού των ροδοπελεκάνων σε τέσσερεις υγροτόπους της βόρειας και 

κεντρικής Ελλάδας όπως καταγράφηκε σε μηνιαίες καταμετρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας 

παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του 2017.  

 

Βόλβη-Κορώνεια: Σύμφωνα με τα λίγα στοιχεία που έχουμε μέσα στο 2017 από το Εθνικό Πάρκο 

Βόλβης-Κορώνειας ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει ο σημαντικός αριθμός ροδοπελεκάνων (180 άτομα) 

που καταγράφηκε στην Κορώνεια τον Ιούνιο. Οι ροδοπελεκάνοι πρακτικά εμφανίζονται στην 

περιοχή στο διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. 

 

Δέλτα Αξιού: Δεν παρατηρήθηκαν ροδοπελεκάνοι κατά τις προγραμματισμένες μετρήσεις στη 

διάρκεια του 2017.  

 

Κερκίνη: Το χειμώνα ήταν παρόντες ελάχιστοι (<10). Οι πρώτοι εμφανίστηκαν στα τέλη Μαρτίου, η 

κορύφωση της εαρινής μετανάστευσης συνέβη στα μέσα Απριλίου (1450 άτομα) και η κορύφωση 

της φθινοπωρινής μετανάστευσης συνέβη στα μέσα Σεπτεμβρίου (3550 άτομα). Οι μεγάλοι αριθμοί 

σταμάτησαν να παρατηρούνται στα τέλη Οκτώβρη. Στο Διάγραμμα 7 βλέπουμε το μοτίβο 

παρουσίας των ροδοπελεκάνων στην Κερκίνη την τριετία 2015-2017. 
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Διάγραμμα 7: Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των ροδοπελεκάνων στη λίμνη Κερκίνη κατά τη διάρκεια 

της τριετίας 2015-2017.  

 

 

Διάγραμμα 8: Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των δύο ειδών πελεκάνων στη λίμνη Κερκίνη το 2017, όπου 

φαίνεται παραστατικά η διαφορετική χρήση του υγροτόπου από τον αργυροπελεκάνο και το ροδοπελεκάνο 

(η σταθερή παρουσία του αργυροπελεκάνου και οι δύο κορυφώσεις του αριθμού των ροδοπελεκάνων που 

σχετίζονται με την εαρινή και φθινοπωρινή μετανάστευση).  

 

 
Κάρλα: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν έγιναν μετρήσεις σε όλη τη διάρκεια του 2017. Με τα 

στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται ότι οι αριθμοί τους κορυφώθηκαν τον Μάιο (443 άτομα) και μετά 

υποχώρησαν μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ ένας μεγάλος αριθμός καταγράφηκε και τον Νοέμβριο (246 

άτομα στις 12/11). 

 

ΕΠΑΜΑΘ: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν έγιναν μετρήσεις σε όλη τη διάρκεια του 2017 και 

μάλιστα σε σημαντικούς για το είδος μήνες (π.χ. φθινοπωρινή μετανάστευση). Από τις υπάρχουσες 

μετρήσεις φαίνεται ότι ο αριθμός των ροδοπελεκάνων ήταν μικρότερος σε σχέση με τις δύο 

προηγούμενες χρονιές.  
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Δέλτα Έβρου: Οι ροδοπελεκάνοι φαίνεται να εμφανίζονται όλο και νωρίτερα την άνοιξη τα 

τελευταία τρία χρόνια (Διάγραμμα 9). Το μοτίβο παρουσίας του ροδοπελεκάνου στο Δ. Έβρου είναι 

το ίδιο και τα τρία έτη, δηλαδή μετρήσεις υψηλών αριθμών διαδέχονται μηδενικές μετρήσεις, 

γεγονός που δείχνει ακριβώς ότι οι ροδοπελεκάνοι διέρχονται σε κύματα από την περιοχή. Το 2017 

καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων τριών ετών κατά τη φθινοπωρινή 

μετανάστευση (1302 άτομα).   

 

 
Διάγραμμα 9: Μηνιαία διακύμανση του αριθμού των ροδοπελεκάνων στο Δέλτα Έβρου κατά τη διάρκεια της 

τριετίας 2015-2017.  

 
 

β. Δυτική Ελλάδα 

Πρακτικά δεν παρατηρούνται ροδοπελεκάνοι στη Δυτική Ελλάδα. Οι ροδοπελεκάνοι έχουν 

σταματήσει να εμφανίζονται μαζικά στη δυτική Βαλκανική χερσόνησο, δηλαδή δυτικά της Πίνδου 

και των Δειναρικών Άλπεων από το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Ένας ροδοπελεκάνος 

καταγράφηκε στις 16/3/2017 και ξανά στις 22/3 στη λ/θ Κοτυχίου και σύμφωνα με τον Νίκο Νούλα 

(εθελοντής της ΕΟΕ) πιθανώς να πρόκειται για το ίδιο άτομο που καταγράφεται συχνά στη λ/θ 

Μεσολογγίου τα τελευταία χρόνια. 
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Β. Αναπαραγωγή (ανά υγρότοπο και συνολικά)  

 
Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσας αναφοράς κάνουμε την παραδοχή ότι ως μήνες 

αναπαραγωγής θεωρούνται οι Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος, δηλαδή οι μήνες κατά 

τη διάρκεια κυρίως των οποίων παρατηρείται η πλειονότητα επωάσεων, εκκολάψεων και 

φροντίδας  πολύ μικρών νεσοσσών. Φυσικά τέτοιες λειτουργίες υφίστανται και εκτός της περιόδου 

αυτής. Στον Πίνακα 2 αποτυπώνονται τα αναπαραγωγικά δεδομένα του 2017 για όλες τις αποικίες 

της χώρας καθώς και τα συνολικά νούμερα της Ελλάδας και για τα δύο είδη. 

Πρέσπα 

Στη λίμνη Μικρή Πρέσπα οι πελεκάνοι φωλιάζουν σε δυο περιοχές σε κοντινή απόσταση μεταξύ 

τους στο βόρειο τμήμα της λίμνης: 1) Στην εσωτερική λίμνη Βίρο και 2) Σε φυσικές νησίδες από 

ριζώματα καλαμιών κοντά στο νησί του Αγίου Αχιλλείου. Το 2017 οι πρώτοι αργυροπελεκάνοι 

έφτασαν στην περιοχή στις αρχές Φεβρουαρίου και τα πρώτα αυγά άρχιζαν να επωάζονται στις 13 

Φεβρουαρίου. Ο αριθμός των φωλιών υπολογίστηκε χωρίς επίσκεψη στις αποικίες, που 

καταλήγουν σε μεγάλη ενόχληση, αλλά με μετρήσεις μέσω τηλεσκοπίου από υπερυψωμένο σημείο 

που βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά. Επειδή αρκετά τμήματα των αποικιών δεν φαίνονται 

καθόλου επειδή κρύβονται από την υδρόβια βλάστηση, χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικά και 

αεροφωτογραφίες από το drone της ΕΠΠ. Έτσι ο συνολικός αριθμός φωλιών εκτιμήθηκε στις 1310. 

Δεν υπήρξαν μετρήσεις νεαρών και δεν υπάρχουν στοιχεία για αναπαραγωγική επιτυχία.  

Οι πρώτοι ροδοπελεκάνοι παρατηρήθηκαν στην Πρέσπα στις 24 Φεβρουαρίου. Από μέτρηση 

νεαρών ροδοπελεκάνων που γίνεται μια φορά το έτος στη λίμνη Μικρή Πρέσπα γύρω στα τέλη 

Ιουλίου το 2017 εκτιμήθηκε πως οι ροδοπελεκάνοι παρήγαγαν 661 νεαρά κοντά στην ηλικία 

πτέρωσης. Επειδή η μέση αναπαραγωγική επιτυχία των ροδοπελεκάνων κυμαίνεται από 0.7-0.9 

νεοσσοί ανά φωλιά, σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία, εκτιμάται πως ο αναπαραγωγικός 

πληθυσμός της Πρέσπας το 2017 ήταν γύρω στα 734-944 ζευγάρια. 

 

Κερκίνη 

Λόγω του παγετού που επικράτησε στα μέσα Ιανουαρίου (από τις 9 Ιανουαρίου η λίμνη ήταν 

παγωμένη στο μεγαλύτερο τμήμα της), τα πουλιά καθυστέρησαν να εγκατασταθούν στις αποικίες.  

Οι πρώτοι αργυροπελεκάνοι παρατηρήθηκαν στην ξύλινη πλατφόρμα στις 2 Φεβρουαρίου (10 

περίπου ημέρες πιο αργά σε σχέση με το 2016) και τις επόμενες εβδομάδες ο αριθμός τους 

αυξήθηκε. Στις 9 Μαρτίου παρατηρήθηκαν οι πρώτες 4 φωλιές αργυροπελεκάνων στο τεχνητό νησί. 

Συνολικά στο τεχνητό νησί κατασκευάστηκαν τουλάχιστον 11 φωλιές από αργυροπελεκάνους. Το 

2017 λόγω του ότι η στάθμη του νερού ήταν σε χαμηλά επίπεδα, οι αργυροπελεκάνοι φώλιασαν 

και στη νησίδα στην οποία αγκυρώνεται η πλωτή πλατφόρμα. Υπήρχαν τουλάχιστον 85 φωλιές 

αργυροπελεκάνων και τουλάχιστον 5 φωλιές ροδοπελεκάνων, οι οποίες κατακλύστηκαν αργότερα 

όταν αυξήθηκε η στάθμη του νερού (τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου). Ο ελάχιστος αριθμός των 

αναπαραγόμενων ζευγαριών το 2017 στις πλατφόρμες αναπαραγωγής εκτιμήθηκε σε 130 ζευγάρια 

για τους αργυροπελεκάνους, ενώ ο ελάχιστος αριθμός των νεοσσών που πτερώθηκαν σε 160 

άτομα. Οι φωλιές ήταν στην ξύλινη πλατφόρμα, στην πλωτή πλατφόρμα και ένας μικρός αριθμός 

περίπου 10 φωλιών στο τεχνητό νησί. Ο μικρός αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες φορές 

οφείλεται στην κατάκλιση των φωλιών στο νησί στο οποίο αγκυρώνεται η πλωτή πλατφόρμα που 

αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Κάρλα 

Το 2017 το σύνολο των φωλιών αργυροπελεκάνων που έγιναν στην Κάρλα εκτιμήθηκαν σε 445 

(Πίνακας 2), δηλαδή σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η αύξηση 

από το 2015 στο 2016 ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακή (Πίνακας 3). Επίσης μετρήθηκαν 321 νεαρά και 

άρα υπολογίστηκε αναπαραγωγική επιτυχία 0.8 νεοσσοί ανά φωλιά (Πίνακας 2). Επίσης 

τεκμηριώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φώλιασμα ροδοπελεκάνων στην Κάρλα με τον 

εντυπωσιακό αριθμό των 120 ζευγών2 και 54 νεοσσούς που έφτασαν σε πλήρη πτέρωση 

(αναπαραγωγική επιτυχία 0.45 νεοσσοί ανά φωλιά, Πίνακας 2). 

Χειμαδίτις 

Σύμφωνα με την αναφορά της ΕΠΠ για την παρακολούθηση της αποικίας που ανακαλύφθηκε το 

2017, η εκτίμηση για τον αριθμό φωλιών εκείνη τη χρονιά είναι 60 και η αναπαραγωγική επιτυχία 

1.15 (Πίνακας 2).  

Αμβρακικός 

Από επίσκεψη με βάρκα στις αποικίες στις 5 Μαΐου προέκυψαν τα παρακάτω: η φωλεοποίηση των 

πελεκάνων στον Αμβρακικό πραγματοποιήθηκε το 2017 στις νησίδες «Μικρά Καμάκια», «Μεγάλα 

Καμάκια» και «Βάλλα» και ο συνολικός αριθμός αναπαραγόμενων ζευγαριών εκτιμήθηκε σε 153 

(Πίνακας 2), αριθμός πολύ υψηλότερος από τις προηγούμενες χρονιές (Πίνακας 3).  

Μεσολόγγι 

Στις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου έγιναν 84-86 προσπάθειες αναπαραγωγής το 2017. Οι 

αργυροπελεκάνοι εγκατέστησαν αποικίες σε τρεις διαφορετικές θέσεις στη λ/θ Κλείσοβα και σε μία 

θέση στην κεντρική λ/θ Μεσολογγίου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά το 2017. 

Πτερώθηκαν πλήρως τουλάχιστον 72 νεοσσοί κι επομένως η αναπαραγωγική επιτυχία εκτιμάται σε 

0.85 (Πίνακας 2).  

  
Πίνακας 2: Εκτιμηθέντες αριθμοί αναπαραγόμενων ζευγών πελεκάνων στην Ελλάδα το 2017.  

 Αναπαραγωγικά 

ζεύγη PELCRI 

Αναπαραγωγική επιτυχία 

PELCRI (πτερωθέντες 

νεοσσοί ανά φωλιά) 

Αναπαραγωγικά ζεύγη 

PELONO 

Αναπαραγωγική 
επιτυχία 
PELONO  

Πρέσπα 1310 0.95 649 1 

Κερκίνη 130 1.23 5 0 

Αμβρακικός 153 άγνωστη   

Μεσολόγγι 84-86 0.85   

Κάρλα 445 0.8 120 0.45 

Χειμαδίτις 60 1.15   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

2183 

 

 774  

 
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των τριών ετών ο αναπαραγωγικός πληθυσμός του 

αργυροπελεκάνου παρέμεινε σταθερός το 2017 στο σύνολο της χώρας (Διάγραμμα 11). Στον 

ανατολικό πληθυσμό παρατηρούμε μείωση στις αποικίες Μικρής Πρέσπας και Κερκίνης το 2017 σε 

σχέση με το 2016 και αυτή τη διαφορά φαίνεται να την καρπώνεται η αποικία της Κάρλας όπου 

                                                           
2
 Αναθεωρημένη εκτίμηση σε σχέση με την αναφορά του Φορέα Κάρλας όπως προέκυψε από τη 

φωτογράφιση της αποικίας με drone που πραγματοποίησε η ΕΠΠ στις 22-5-2017. 
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παρατηρείται σημαντική αύξηση για μία ακόμη χρονιά (Διαγράμματα 10 και 11). Οι δυτικές 

αποικίες σημείωσαν μικρή αύξηση στο σύνολο της τριετίας, περίπου 20% (Διάγραμμα 12).  

Πίνακας 3: Εκτιμηθέντες αριθμοί αναπαραγόμενων ζευγών αργυροπελεκάνων στην Ελλάδα την τριετία 2015-

2017.  

Αποικία/Έτος 2015 2016 2017 

Πρέσπα 1476 1508 1310 

Κερκίνη 160 215 130 

Αμβρακικός 130 95 153 

Μεσολόγγι 67 76 85 

Κάρλα 112 257 445 

Χειμαδίτις  40 60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1945 2191 2183 

 
 

 
Διάγραμμα 10: Διακύμανση του αριθμού των ζευγαριών αργυροπελεκάνων στις αποικίες τους στην Ελλάδα 

κατά την τριετία 2015-2017.  

 

 

    

Διαγράμματα 11 και 12: Διακύμανση του αριθμού των ζευγαριών αργυροπελεκάνων στις ανατολικές και 

δυτικές αποικίες στην Ελλάδα κατά την τριετία 2015-2017.  
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Πίνακας 4: Εκτιμηθέντες αριθμοί αναπαραγόμενων ζευγών ροδοπελεκάνων στην Ελλάδα την τριετία 2015-

2017. Στην Πρέσπα ο αριθμός των ζευγαριών τα έτη 2015 και 2016 προκύπτει εμμέσως από τον αριθμό των 

νεαρών που μετρήθηκαν στο τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου και υπολογίζοντας αναπαραγωγική 

επιτυχία 0.7-0.9 (εδώ παρουσιάζεται ο μέσος όρος). Για το 2017 παρουσιάζεται ο αριθμός των ζευγαριών 

όπως εκτιμήθηκε από φωτογραφίες του drone της ΕΠΠ. 

Αποικία/Έτος 2015 2016 2017 

Πρέσπα 619 901 649 

Κερκίνη  10 5 

Κάρλα 9 20 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 628 931 774 

 
 
 

 
Διάγραμμα 13: Διακύμανση του αριθμού των ζευγαριών ροδοπελεκάνων στις αποικίες τους στην Ελλάδα 

κατά την τριετία 2015-2017.  

 

Γ. Διαχείμαση (ανά υγρότοπο και συνολικά)  
 

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανάλυση βασίζεται στα στοιχεία που παρείχαν οι κατά τόπους ΦΔ και η 

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δεν πρόκειται για ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδρόβιων Πουλιών. 

Οι ροδοπελεκάνοι κατά κανόνα δεν διαχειμάζουν στην Ελλάδα παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις και 

σε πολύ μικρούς αριθμούς. Κατά τη διάρκεια των χειμωνιάτικων μηνών (μήνες διαχείμασης 

θεωρούνται οι Νοέμβριος, Δεκέμβριος και Ιανουάριος) η κατανομή των αργυροπελεκάνων το έτος 

2017 υπήρξε η παρακάτω: 
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Ιανουάριος 2017 (χειμώνας 2016-2017) 

α. Ανατολικός υποπληθυσμός 

Βόλβη-Κορώνεια: 418 αργυροπελεκάνοι συγκεντρωμένοι όλοι στη Βόλβη. 

Δέλτα Εβρου: 27-47 (το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου τα πάντα ήταν παγωμένα στο 

Δέλτα), Δέλτα Αξιού: 160 (ΜΕΚΥΠ), Κάρλα: 2403, Κερκίνη: 192-303, ΕΠΑΜΑΘ: 176.  

Άρα, τον Ιανουάριο του 2017 η Βόλβη, η Κερκίνη και η Κάρλα είχαν τους ψηλότερους αριθμούς 

αργυροπελεκάνων, ενώ μεγάλοι αριθμοί ήταν παρόντες σε ΕΠΑΜΑΘ και Δέλτα Αξιού, με 

μικρότερους αριθμούς σε Δέλτα Έβρου.  

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές όλοι οι παραπάνω υγρότοποι φιλοξένησαν μικρότερους 

αριθμούς τον Ιανουάριο του 2017 εκτός από την Βόλβη (Διάγραμμα 14). Αυτό πιθανώς οφείλεται 

στα χαρακτηριστικά της λίμνης που είναι πιο βαθιά και δεν πάγωσε. 

 

 
Διάγραμμα 14: Η κατανομή των αργυροπελεκάνων στους υγροτόπους της Β. Ελλάδας και στην Κάρλα τον  

μήνα Ιανουάριο της τριετίας 2015-2017.  

 

β. Δυτικός υποπληθυσμός 

Στους υγρότοπους της Πελοποννήσου πρακτικά δεν καταγράφηκαν αργυροπελεκάνοι (μόνο 6 στο 

Κοτύχι), ενώ από Αμβρακικό και Μεσολόγγι δεν έχουμε στοιχεία. Σε Αχέροντα-Καλαμά μετρήθηκαν 

84 άτομα τον Ιανουάριο, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. Προφανώς 

ο κύριος όγκος των ατόμων του δυτικού υποπληθυσμού παρατηρείται στους δυο μεγάλους 

υγροτόπους για τους οποίους δεν έχουμε στοιχεία. 

Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2017 (χειμώνας 2017-2018) 

α. Ανατολικός υποπληθυσμός 

Στις λίμνες Βόλβη-Κορώνεια καταμετρήθηκαν 1278 αργυροπελεκάνοι κατά μέσο όρο αυτό το 

διάστημα, κυρίως στην Κορώνεια (καταγράφηκε ο πολύ σημαντικός αριθμός των 1343 ατόμων στην 

Κορώνεια τον Δεκέμβριο). Στο Δέλτα Έβρου καταμετρήθηκαν 71-195 αργυροπελεκάνοι ενώ στο 

                                                           
3
 Στοιχεία από μετρήσεις του Γιώργου Κατσαδωράκη ελλείψει στοιχείων από τον Φορέα Κάρλας το 

συγκεκριμένο μήνα. 
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Δέλτα Αξιού δεν έγιναν μετρήσεις αυτό το διάστημα. Στην Κάρλα ο αριθμός ήταν 1334, στην Κερκίνη 

289-437 και στο ΕΠΑΜΑΘ 445-1473. Η Κορώνεια αναδεικνύεται και το 2017, όπως και το 2016, σε 

σημαντικό υγρότοπο διαχείμασης (Διάγραμμα 15).  

 

 
Διάγραμμα 15: Η κατανομή των αργυροπελεκάνων στους υγροτόπους της Β. Ελλάδας και στην Κάρλα την 

περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου την τριετία 2015-2017.  

 

β. Δυτικός υποπληθυσμός 

Κανένας αργυροπελεκάνος δεν καταμετρήθηκε στους υγρότοπους της Πελοποννήσου, δεν 

υπάρχουν στοιχεία για Αμβρακικό και Μεσολόγγι ενώ καταμετρήθηκαν 18 άτομα σε Αχέροντα- 

Καλαμά τον Νοέμβριο.  

 

Δ. Διασπορά-Μετανάστευση (ανά υγρότοπο και συνολικά)  
 
Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσας αναφοράς ως μήνες διασποράς-μετανάστευσης 
θεωρούνται οι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. 

Αργυροπελεκάνος 

Για τον αργυροπελεκάνο οι μήνες από Ιούνιο ως και Οκτώβριο είναι μήνες μετακινήσεων και 

διασποράς. Η συμπεριφορά των πουλιών δεν μπορεί να προβλεφθεί εύκολα. Την εποχή αυτή όταν 

συναντάμε αργυροπελεκάνους σε κάποιο υγρότοπο μπορεί να είναι πουλιά που ανήκουν σε μια 

από τις παρακάτω κατηγορίες: 1) Ενήλικα πουλιά τα οποία είτε δεν κατόρθωσαν να αναπαραχθούν 

(ξεκίνησαν και απέτυχαν, είτε δεν αποπειράθηκαν καθόλου να αναπαραχθούν) και τα οποία 

έφυγαν από τον τόπο όπου προσπάθησαν και περιπλανώνται σε άλλους υγρότοπους ή παραμένουν 

εκεί. 2) Νεαρά πουλιά που πτερώθηκαν σε άλλο υγρότοπο αλλά αναχώρησαν από εκεί και 

περιπλανώνται. 3) Ανώριμα ή υπενήλικα πουλιά τα οποία περιπλανώνται σε διάφορους 

υγρότοπους για διάφορους λόγους, μη επαρκώς τεκμηριωμένους αλλά και 4) ενήλικα πουλιά που 

                                                           
4
 Στοιχεία από μετρήσεις του Γιώργου Κατσαδωράκη ελλείψει στοιχείων από τον Φορέα Κάρλας το 

συγκεκριμένο μήνα. 
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τέλειωσαν την αναπαραγωγή και μετακινήθηκαν σε άλλο υγρότοπο από αυτόν που γέννησαν, κλπ. 

Η τύχη λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο στους αριθμούς των πουλιών που μπορεί να είναι παρόντα σε 

κάποιο υγρότοπο, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε υγρότοπου σχετικά με τις ανάγκες των 

πελεκάνων. 

α. Ανατολικός υποπληθυσμός 

Κυρίως αυτή την περίοδο δεν γνωρίζουμε πόσα πραγματικά άτομα αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 

που μετρώνται κάθε φορά, δηλαδή δεν γνωρίζουμε το ρυθμό εναλλαγής των ατόμων και τους 

χρόνους παραμονής του καθενός (turn-over rates).  

Κατά την περίοδο μετακινήσεων και διασποράς λοιπόν, Ιούνιος-Οκτώβριος 2017: 

Στο Δέλτα του Έβρου οι αριθμοί κυμάνθηκαν από 1 ως 450 πουλιά από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλη 

Οκτωβρίου (450 άτομα καταγράφηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου), δηλαδή σε μεγαλύτερους 

αριθμούς σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. Πρόκειται για υγρότοπο διέλευσης όπως έχει 

αναφερθεί ξανά. 

Στο ΕΠΑΜΑΘ δεν έγιναν μετρήσεις μετά τον Ιούλιο στο διάστημα αυτό. Κατά το διάστημα Ιουνίου-

Ιουλίου μετρήθηκαν 37-88 άτομα. Πρόκειται για υγρότοπο - προορισμό διαχείμασης. 

Για τις λίμνες Βόλβη και Κορώνεια που είναι υγρότοποι διασποράς και διέλευσης δεν έχουμε 

αρκετά στοιχεία για αυτούς τους μήνες μέσα στο 2017, ωστόσο από τα λίγα υπάρχοντα ξεχωρίζει ο 

μεγάλος αριθμός τον Ιούλιο (516) στη Βόλβη που προφανώς σχετίζεται με τη διασπορά ατόμων 

κυρίως από την Κερκίνη. 

Στην Κερκίνη όλη αυτή την περίοδο οι αριθμοί κυμαίνονται από 215-431 άτομα, σε παρόμοια 

επίπεδα με τα δύο προηγούμενα έτη.  

Στην Πρέσπα δεν διαθέτουμε μετρήσεις.  

Στο Δέλτα του Αξιού την περίοδο αυτή οι αριθμοί κυμαίνονται κατ’ ελάχιστον από 10-103 άτομα. 

Χαρακτηρίζεται ως υγρότοπος διασποράς και διέλευσης. 

Στην Κάρλα, οι αριθμοί την περίοδο αυτή κυμάνθηκαν από 435 άτομα τον Ιούνιο μέχρι και περίπου 

12 άτομα τον Οκτώβρη. Ο υγρότοπος είναι πρωτίστως υγρότοπος αναπαραγωγής και 

δευτερευόντως διασποράς.  

β. Δυτικός υποπληθυσμός 

Η περιοχή Αχέροντα-Καλαμά περιλαμβάνει κυρίως υγρότοπους διασποράς και οι αριθμοί 

κυμάνθηκαν σε σημαντικά επίπεδα, από 91 ως 342 άτομα. Για πρώτη φορά το 2017 

παρατηρήθηκαν ομάδες αργυροπελεκάνων να τρέφονται στο έλος Καλοδικίου (Χάρτης 3), 

αποτέλεσμα της ταπείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα λόγω καιρικών συνθηκών -έντονης 

λειψυδρίας - κατά τη θερινή περίοδο. Κατά συνέπεια τα ιχθυαποθέματα του έλους κινήθηκαν 

κοντά στην επιφάνεια αποτελώντας εύκολη λεία για τους πελεκάνους. Για τις περιοχές του 

Αμβρακικού και του Μεσολογγίου δεν έχουμε δεδομένα. Οι υγρότοποι της Πελοποννήσου, όλοι 

υγρότοποι διασποράς, είχαν από 0-100 πελεκάνους.  
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Χάρτης 3: Σημεία  εντοπισμού αργυροπελεκάνων στο έλος Καλοδικίου (κόκκινες πινέζες). Διακρίνονται οι 
σταθμοί καταγραφής ορνιθοπανίδας και τα όρια της προστατευόμενης περιοχής (πορτοκαλί πολύγωνο). 
Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - Αχέροντα – Κέρκυρας. 

 

Ροδοπελεκάνος 

Είναι προφανές ότι από τον Απρίλιο ως και τον Οκτώβριο αξιοσημείωτοι αριθμοί ροδοπελεκάνων 

ήταν δυνατόν να παρατηρηθούν σχεδόν σε οποιοδήποτε υγρότοπο της Β. Ελλάδας και στην Κάρλα, 

με υψηλότερες πιθανότητες στην Κερκίνη, το Δέλτα Έβρου, το ΕΠΑΜΑΘ και στην Κάρλα. Αξίζει να 

αναφερθεί ο σημαντικός αριθμός ροδοπελεκάνων που καταγράφηκε στη λίμνη Κορώνεια (180) τον 

Ιούνιο του 2017, υπογραμμίζοντας την αναβαθμισμένη σημασία και το ρόλο αυτού του υγροτόπου 

και για τα δύο είδη (Φωτ. 2).  

 

 
Φωτογραφία 2. Ροδοπελεκάνοι στη λίμνη Κορώνεια. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-

Βόλβης-Χαλκιδικής. 
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Η παρουσία των αριθμών αυτών από ροδοπελεκάνους σίγουρα σχετίζεται με τις δυο περιόδους των 

μεταναστεύσεων των περίπου 2000 πουλιών τα οποία κυρίως φωλιάζουν στην Πρέσπα και άρα 

μπορεί να διέρχονται την άνοιξη και το φθινόπωρο από όλους αυτούς τους υγρότοπους κατά τη 

διάρκεια της μετανάστευσής τους, αλλά σίγουρα περιλαμβάνουν μη αναπαραγόμενα ενήλικα ή 

υπενήλικα άτομα τα οποία περιπλανώνται επισκεπτόμενα διάφορους υγρότοπους, κάτι γνωστό 

από παλιά (βλέπε Crivelli et al. 1991, Izhaki et al. 2002). 

 

Ε. Διατροφική οικολογία 
 

Δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις επιτυχίας διατροφής από κάποιον Φορέα.  

IV. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Γενικά 
Ο χειμώνας του 2017 ήταν ιδιαίτερα ψυχρός με αποτέλεσμα να παγώσουν στο σύνολό τους οι 

περισσότεροι υγρότοποι της Βόρειας Ελλάδας.  

Στο Δέλτα του Αξιού οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του Ιανουαρίου οδήγησαν στο θάνατο 

εκατοντάδων πουλιών (κυρίως φοινικόπτερα, βαρβάρες). 

Στο ΕΠΑΜΑΘ ο δριμύς χειμώνας, με θερμοκρασίες υπό του μηδενός για σχεδόν όλο το μήνα 

Ιανουάριο είχε σαν αποτέλεσμα να παγώσουν τα νερά των λιμνών και λιμνοθαλασσών. Επιπλέον, οι 

περιοχές γύρω από τις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες παρέμειναν καλυμμένες με χιόνι για σχεδόν 

ένα μήνα (Ιανουάριος 2017). Φυσικά δεν έλειψε και η καταγραφή αρκετών νεκρών πουλιών που 

λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της έλλειψης τροφής δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, 

ανάμεσα τους κυρίως κύκνοι (Φωτ. 3) και φοινικόπτερα, ενώ δεν καταγράφηκαν νεκροί πελεκάνοι. 

Ο δριμύς χειμώνας ενδέχεται να είχε επιπτώσεις και στις μετακινήσεις των πουλιών, με αρκετά ήδη 

που παραδοσιακά εμφανίζονταν σε μεγάλους αριθμούς το χειμώνα, όπως οι πελεκάνοι, να 

καταγράφονται σε πολύ μικρότερους αριθμούς κατά την διάρκεια των ΜΕΚΥΠ στο ΕΠΑΜΑΘ. 

Πιθανότατα να μετακινήθηκαν σε νοτιότερες περιοχές λόγω των καιρικών συνθηκών. 

 

Φωτογραφία 3. Κύκνοι στις παγωμένες λιμνοθάλασσες τις Ροδόπης στις 10-1-2017 (φωτογραφία Δημήτρη 

Κοκκινίδη / Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου). 
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Κορώνεια-Βόλβη 
Η Κορώνεια πάγωσε στο σύνολό της τον Ιανουάριο του 2017. Η λίμνη Κορώνεια από τις αρχές του 

2014 μέχρι και σήμερα διατήρησε σχεδόν σταθερή ποσότητα νερού με το μέγιστο βάθος να 

κυμαίνεται από 2,30 – 2,80μ. Η στάθμη της λίμνης μειώθηκε ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή-

αρδευτική περίοδο του 2017, χωρίς αυτό να επηρεάσει πολύ την ορνιθοπανίδα της. Κατά το έτος 

2017 συνεχίστηκαν τα έργα που είχαν ξεκινήσει για την αποκατάσταση της λίμνης, επομένως ήταν 

έντονη η ανθρώπινη παρουσία στο οικοσύστημα από την μετακίνηση των φορτηγών-αυτοκίνητων 

της αναδόχου εταιρείας που πραγματοποιούσαν μεταφορές υλικών για την υλοποίηση του έργου 

(Φωτ. 4). Τα έργα ολοκληρώθηκαν περίπου στο τέλος του καλοκαιριού. Επιπλέον, με την 

ολοκλήρωση των έργων στη δυτική πλευρά της λίμνης και την κατασκευή του αναχώματος έχει 

δημιουργηθεί ένας υγρότοπος εξωτερικά της λίμνης. Ο υγρότοπος αυτός ή/και το ανάχωμα 

μπορούν στο μέλλον να αποτελέσουν χώρο κούρνιας ή ακόμη και αναπαραγωγής από τους 

πελεκάνους της περιοχής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η συνεχής και συστηματική 

παρακολούθηση του οικοσυστήματος.  

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2017 εντοπίστηκε ένας δακτυλιωμένος 

ροδοπελεκάνος (μπλε δαχτυλίδι με εγχάρακτο άσπρο κωδικό 36ΤΑ, Φωτ. 5) που είχε δακτυλιωθεί 

ως νεοσσός στην αποικία πελεκάνων της Κάρλας στις 13 Ιουλίου 2017 με τη συνεργασία του Φορέα 

Κάρλας, της ΕΠΠ και της ΕΟΕ. 

Τέλος, εντοπίστηκαν 3 νεκροί αργυροπελεκάνοι, 2 στη λίμνη Κορώνεια και 1 στη λίμνη Βόλβη. Από 

αυτά τα δύο εντοπίστηκαν τον Ιανουάριο (από ένα σε κάθε λίμνη) και το τρίτο τον Αύγουστο στη 

λίμνη Κορώνεια.  

 

Φωτογραφία 4. Δυτικό ανάχωμα Κορώνειας. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του το καλοκαίρι του 2017 

δημιουργήθηκε ένας υγρότοπος εξωτερικά της λίμνης. Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής. 
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Φωτογραφία 5. Νεαρός ροδοπελεκάνος στην Κορώνεια που δακτυλιώθηκε ως νεοσσός στην Κάρλα. Αρχείο 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής. 

Δέλτα Έβρου 
Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 καταγράφηκε δακτυλιωμένος αργυροπελεκάνος (κίτρινο δαχτυλίδι με 

μαύρο εγχάρακτο κωδικό Ν014) που είχε δακτυλιωθεί από την ΕΠΠ στις 12/7/2013 στην Πρέσπα, 

ενώ του είχε επίσης τοποθετηθεί πομπός. 

Κερκίνη 
Στις πλατφόρμες και στη νησίδα τοποθετήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έξι trail cameras (1 

στην πλωτή, 2 στην ξύλινη και 3 στη νησίδα) με προγραμματισμό να ενεργοποιούνται ανά 30 λεπτά 

σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου (δύο φωτογραφίες κάθε φορά) καθώς επίσης και με ανίχνευση 

κίνησης.  

Δακτυλιώσεις/τοποθέτηση πομπών: Στις 13 και στις 28 Ιουνίου έγιναν δακτυλιώσεις των νεοσσών 

στις αποικίες. Συνολικά δακτυλιώθηκαν 24 νεοσσοί με κίτρινα πλαστικά δακτυλίδια, ενώ στον έναν 

από αυτούς τοποθετήθηκε επίσης πομπός και λευκή ετικέτα (wing tag) στις φτερούγες από την 

ΕΠΠ.  

Κάρλα 
Τον Ιούλιο του 2017 ο Φορέας Κάρλας σε συνεργασία με την ΕΠΠ και την ΕΟΕ προέβη σε 

δακτυλίωση 12 νεοσσών ροδοπελεκάνων ηλικίας 3-5 εβδομάδων με πλαστικά δαχτυλίδια 

χρώματος μπλε. 

 

Μαζικοί θάνατοι πουλιών 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από τις 25/5/2017 έως τις 4/08/2017, καταγράφηκαν μαζικοί 

θάνατοι υδρόβιων πουλιών στην Κάρλα, από τα οποία 61 αργυροπελεκάνοι και 1 ροδοπελεκάνος 

(Διάγραμμα 16).  

Ο Φορέας εφάρμοσε τα εξής διαχειριστικά μέτρα: 
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1. Συνέλλεξε και απέστειλε βιολογικό υλικό στις αρμόδιες υπηρεσίες:  

• Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

• Κτηνιατρικό Εργαστήριο Παθολογίας πτηνών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου 

Θεσ/νίκης  

• Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

• Αποστολή δειγμάτων για το Έκτακτο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

2. Συμμετείχε στο συντονισμό της αντιμετώπισης του προβλήματος σε περιφερειακή σύσκεψη 

στην οποία αποφασίσθηκε η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 

την περισυλλογή των νεκρών πτηνών. 

3. Περισυνέλλεξε με τήρηση όλων των κανόνων προσωπικής αλλά και δημόσιας υγιεινής και 

χρήση ατομικών μέσω προστασίας από το προσωπικό, το σύνολο των έως τότε  νεκρών ζώων 

σύμφωνα με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Τα νεκρά πτηνά οδηγήθηκαν σε αποστείρωση, αποτέφρωση  με μέριμνα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ρήγα Φεραίου.  

4. Απέστειλε για περίθαλψη κατά το χρονικό διάστημα εξέλιξης του φαινομένου νοσούντα 

πτηνά στην οργάνωση Δράση για την Άγρια Ζωή στη Θεσσαλονίκη. 

 

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν οι αιτίες που προκάλεσαν το φαινόμενο. 

 

 
Διάγραμμα 16: Η χρονική κατανομή των μαζικών θανάτων αργυροπελεκάνων και άλλων ειδών στην Κάρλα 

την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου του 2017.  

 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η παρακολούθηση των πελεκάνων στους σημαντικότερους για αυτούς υγροτόπους της χώρας 

πραγματοποιήθηκε το 2017 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με τη συμμετοχή 12 Φορέων Διαχείρισης. 

Η διενέργεια μετρήσεων από κάθε Φορέα, η συλλογή των σημαντικότερων στοιχείων και η 
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παράθεσή τους σε μία πλήρη αναφορά ειδικά για τους πελεκάνους αποτέλεσε τη βάση για τη 

δημιουργία αυτής της τρίτης ετήσιας εθνικής αναφοράς για τους πελεκάνους. 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει για μία ακόμη χρονιά είναι η αδυναμία καλής εφαρμογής 

μιας ενιαίας μεθόδου παρακολούθησης με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δυνατότητα 

συγκρίσεων και σύνθεσης των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο. Και το 2017, όπως και το 2016 

κατέστη ακόμη πιο έντονη αυτή η αδυναμία εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των Φορέων. Έτσι, 

για πολλούς Φορείς δεν ήταν εφικτό να κάνουν μετρήσεις κάθε μήνα για μια ακόμη χρονιά, κάτι 

που μειώνει σοβαρά τη δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων.  

Τα σημαντικότερα νέα ευρήματα και συμπεράσματα της τρίτης ετήσιας εθνικής αναφοράς 

πελεκάνων συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 

 Παρακολουθείται πλέον συστηματικά από την ΕΠΠ η νέα αποικία αργυροπελεκάνου στη 

λίμνη Χειμαδίτιδα της Δυτικής Μακεδονίας, η έκτη της χώρας.  

 Η Κορώνεια φαίνεται να έχει ολοένα και πιο αναβαθμισμένο ρόλο και σημασία για τους 

πελεκάνους, κυρίως ως τόπος διαχείμασης για τους αργυροπελεκάνους, αλλά και ως 

σταθμός μετανάστευσης για τους ροδοπελεκάνους.  

 Αναπαραγωγή αργυροπελεκάνων: Τα αναπαραγόμενα ζεύγη στις έξι αποικίες συνολικά 

(Πρέσπα, Κερκίνη, Κάρλα, Χειμαδίτις, Αμβρακικός, Μεσολόγγι) εκτιμώνται σε 2183 το 2017, 

σε παρόμοια επίπεδα με τα δύο προηγούμενα έτη στο σύνολο της χώρας, αλλά με 

αλματώδη αύξηση στην Κάρλα. Η αναπαραγωγική επιτυχία (πτερωθέντες νεοσσοί ανά 

φωλιά) υπολογίστηκε σε όλες τις αποικίες, εκτός από του Αμβρακικού και κυμαίνεται από 

0.8 στην Κάρλα μέχρι 1.23 στην Κερκίνη.  

 Αναπαραγωγή ροδοπελεκάνων: Το 2017 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που 

παρατηρήθηκε φώλιασμα του είδους και σε άλλους υγροτόπους εκτός Πρέσπας, στην 

Κάρλα για τρίτη χρονιά και στην Κερκίνη για δεύτερη χρονιά -στην Κερκίνη ανεπιτυχώς 

καθώς οι φωλιές κατακλύστηκαν από την άνοδο της στάθμης. Τα αναπαραγόμενα ζεύγη 

στις τρεις αποικίες συνολικά εκτιμήθηκαν σε 774. 

 Η εντυπωσιακή δυναμική της Κάρλας τα τελευταία χρόνια που θεμελιώνεται στην 

αλματώδη αύξηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού των αργυροπελεκάνων αλλά και των 

ροδοπελεκάνων συνεχίστηκε και το 2017. 

 Η έλλειψη στοιχείων, πέρα των αναπαραγωγικών, από Αμβρακικό και Μεσολόγγι είναι 

πολύ βασική καθώς ο δυτικός υποπληθυσμός είναι μικρός, ευάλωτος και χρήζει 

μεγαλύτερης προσοχής και μελέτης από τον ανατολικό υποπληθυσμό. Επιπλέον, η έλλειψη 

αυτή περιορίζει σημαντικά και τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων από τους 

υπόλοιπους υγροτόπους του δυτικού τόξου (Καλαμάς-Αχέροντας και λ/θ Κοτυχίου, Άραξου 

και Προκόπου). 

 Ο σημαντικός ρόλος των υγροτόπων Αχέροντα-Καλαμά και δυτικής Πελοποννήσου όσον 

αφορά τη διασπορά - μετανάστευση του αργυροπελεκάνου του δυτικού υποπληθυσμού 

τεκμαίρεται με την παρουσία σημαντικών αριθμών τόσο στο Δέλτα Καλαμά, όσο και στις 

λ/θ Κοτυχίου, Άραξου και Προκόπου. 

 Το καλοκαίρι του 2017 σημειώθηκαν στην Κάρλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μαζικοί 

θάνατοι πουλιών μεταξύ των οποίων και πολλά άτομα αργυροπελεκάνου. Συνολικά από τις 

25/5 έως τις 4/8 καταγράφηκαν 75 νεκρά πουλιά, εκ των οποίων 61 αργυροπελεκάνοι και 1 

ροδοπελεκάνος.  
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 Συνολικά στους 12 υγροτόπους καταγράφηκαν 70 νεκροί πελεκάνοι και συγκεκριμένα 67 

αργυροπελεκάνοι, από τους οποίους οι 61 στην Κάρλα, 1 ροδοπελεκάνος και 2 πελεκάνοι 

που δεν αναγνωρίστηκε το είδος (βλ. Προσάρτημα).  

 

 

VI. ΠΗΓΕΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

Crivelli, AJ, Y. Leshem, T. Mitchev and H. Jerrentrup. 1991. Where do Palaearctic Great White 

Pelicans presently overwinter? Revue d’ Ecologie (Terre et Vie) 46: 145 – 171. 

Izhaki, I., M. Shmueli, Z. Arad, Y. Steinberg & AJ Crivelli. 2002. Satellite Tracking of Migratory and 

Ranging Behavior of Immature Great White Pelicans. Waterbirds 25: 295-304.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι – Ανευρεθέντες νεκροί και τραυματισμένοι 

πελεκάνοι  
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται συγκεντρωτικά τα περιστατικά νεκρών, τραυματισμένων, 

ασθενών και ανήμπορων πελεκάνων που σημειώθηκαν σε διάφορους υγροτόπους της χώρας κατά 

το έτος 2017. Συνολικά καταγράφηκαν 70 νεκροί πελεκάνοι και συγκεκριμένα 67 αργυροπελεκάνοι, 

από τους οποίους οι 61 στην Κάρλα, 1 ροδοπελεκάνος και 2 πελεκάνοι που δεν αναγνωρίστηκε το 

είδος.  

Ημερομηνία Περιοχή 
Αρ. 

ατόμων 

Είδος 
Παρατηρήσεις 

Ιανουάριος Κορώνεια 1 αργυροπελεκάνος  

Ιανουάριος Βόλβη 1 αργυροπελεκάνος  

21/3/2017 Ανατολικές 
εκβολές 
Αξιού 

1 αργυροπελεκάνος Ενήλικος. Έφερε πομπό που 
τοποθετήθηκε από την ΕΠΠ 
στις 12/2/2016 στην Κερκίνη. 

25/4/2017 Αμμοθίνες 
Αλυκών 
Κίτρους 

2 πελεκάνοι Σε προχωρημένη αποσύνθεση. 

25/5/2017 Κάρλα 1 αργυροπελεκάνος  

28/5/2017 Κάρλα 2 αργυροπελεκάνος  

16/6/2017 Κάρλα 3 αργυροπελεκάνος Μαζικοί θάνατοι (Βλ. Κεφ. 
Σχολιασμός ιδιαίτερων 
συμβάντων) 

28/6/2017 Κάρλα 5 αργυροπελεκάνος Μαζικοί θάνατοι (Βλ. Κεφ. 
Σχολιασμός ιδιαίτερων 
συμβάντων) 

28/6/2017 Κάρλα 1 ροδοπελεκάνος Μαζικοί θάνατοι (Βλ. Κεφ. 
Σχολιασμός ιδιαίτερων 
συμβάντων) 

5/7/2017 Πρέσπα 1 αργυροπελεκάνος Στάλθηκε εξουθενωμένος στη 
Δράση για την Άγρια Ζωή αλλά 
παρελήφθη νεκρός. 

5/7/2017 Πρέσπα 1 αργυροπελεκάνος Σε προχωρημένη αποσύνθεση. 

10/7/2017 Κάρλα 14 αργυροπελεκάνος Μαζικοί θάνατοι (Βλ. Κεφ. 
Σχολιασμός ιδιαίτερων 
συμβάντων) 

13/7/2017 Κάρλα 25 αργυροπελεκάνος Μαζικοί θάνατοι (Βλ. Κεφ. 
Σχολιασμός ιδιαίτερων 
συμβάντων) 

20/7/2017 Κάρλα 10 αργυροπελεκάνος Μαζικοί θάνατοι (Βλ. Κεφ. 
Σχολιασμός ιδιαίτερων 
συμβάντων) 

4/8/2017 Κάρλα 1 αργυροπελεκάνος Μαζικοί θάνατοι (Βλ. Κεφ. 
Σχολιασμός ιδιαίτερων 
συμβάντων) 

Αύγουστος Κορώνεια 1 αργυροπελεκάνος  

22/8/2017 Πρέσπα 1 αργυροπελεκάνος Νεαρός. Βρέθηκε αδύναμος. 
Του δόθηκαν ηλεκτρολύτες 
και απελευθερώθηκε. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συμπεράσματα από συγχρονισμένες μετρήσεις 

στους υγροτόπους της Δυτικής Μακεδονίας  
Παρακάτω γίνεται παράθεση των βασικών συμπερασμάτων που εξήχθησαν μετά την ανάλυση των 

συγχρονισμένων μετρήσεων για την εκτίμηση του βαθμού και της έντασης χρήσης επιλεγμένων 

υγροτόπων της Δυτικής Μακεδονίας για διατροφή από τους αργυροπελεκάνους που φωλιάζουν 

στη λίμνη Μικρή Πρέσπα.  

1. Οι μετρήσεις του 2016  δεν κατέστη πρακτικά δυνατό να γίνουν συγχρονισμένα σε όλους τους 

υγροτόπους -ο συγχρονισμός αφορούσε μόνο τα τρία τμήματα της Μγ Πρέσπας ενώ οι 

υπόλοιποι υγρότοποι καταμετρούνταν με 2-3 μέρες διαφορά, λόγω πρακτικών περιορισμών 

των καταμετρητών σε Καστοριά, Χειμαδίτιδα και Πολυφύτου. 

2. Πελεκάνοι σε πτήση: οι μετρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα σε όλους τους 

υγροτόπους -όπως προβλέπει η μέθοδος ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη 

καταμέτρησης των ατόμων που ακόμη μετακινούνται μεταξύ υγροτόπων- αλλά μεσημέρι ή 

νωρίς το απόγευμα σε κάποιους υγροτόπους (Μγ Πρέσπα Αλβανία και ΠΓΔΜ, Χειμαδίτις) λόγω 

διαφόρων περιορισμών και άρα πιθανώς δε μετρήθηκε ένα ποσοστό του πληθυσμού που 

εκείνη τη στιγμή ήταν εν πτήσει. Ο αριθμός αυτών των πελεκάνων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, 

ωστόσο μια απόπειρα εκτίμησης μπορεί να γίνει ως εξής: θεωρούμε ότι ο αριθμός των 

αργυροπελεκάνων που βρίσκεται σε πτήση την ώρα των καταμετρήσεων δεν θα υπερβαίνει το 

συνολικό αριθμό που καταμετράται κατά μέσο όρο στους υγροτόπους εκτός Πρεσπών (δηλαδή 

κυρίως σε Πολυφύτου και Καστοριάς καθώς η Χειμαδίτις έχει την ιδιομορφία ότι φιλοξενεί μια 

νέα αποικία και ο αριθμός των αργυροπελεκάνων που μετράται εκεί δεν ξεπερνάει ποτέ τον 

αριθμό των εκεί φωλιών Χ 2). Οι υπολογισμοί σύμφωνα με την παραπάνω συλλογιστική 

καταλήγουν στο ότι ο αριθμός των ατόμων σε πτήση που πιθανώς μας διαφεύγει δεν ξεπερνά 

τα 170 άτομα. 

3. Διαχωρισμός ηλικιών (ενήλικοι με ανώριμους και νεαρούς αργυροπελεκάνους): Δύσκολα 

διακρίνονται οι ανώριμοι από τους ενήλικους όταν οι πελεκάνοι βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση από τον παρατηρητή και σε κοπάδια, αυτό συμβαίνει κυρίως στη Μγ Πρέσπα και 

ειδικά στην πλευρά της ΠΓΔΜ όπου όμως βρίσκονται και οι περισσότεροι πελεκάνοι. Το 

πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο την περίοδο Μάιος-Ιούλιος, περίοδο που συμπίπτει α. με την 

αλλαγή του φτερώματος των ενηλίκων και τους καθιστά παρόμοιους στην όψη με τους 

ανώριμους αργυροπελεκάνους. β. με την περίοδο οπότε  τα νεαρά του έτους αρχίζουν να 

μετακινούνται στη Μγ Πρέσπα και να ψαρεύουν μαζί με τα ενήλικα. Συνεπώς είναι δύσκολο να 

εξαχθεί συμπέρασμα ως προς το ποσοστό των αναπαραγόμενων αργυροπελεκάνων που 

χρησιμοποιούν τη Μγ Πρέσπα την προαναφερθείσα περίοδο με βάση τον καταμετρημένο 

αριθμό. 

4. Δυσκολία καλής μέτρησης των ατόμων πάνω στις αποικίες: κάποιες αποικίες δε φαίνονται καλά 

και ειδικά μετά το Μάιο που έχει ψηλώσει το καλάμι είναι αδύνατη η καλή μέτρηση κι έτσι 

γίνονται απλώς εκτιμήσεις. Συνεπώς ο αριθμός των πελεκάνων που καταμετράται πάνω στις 

αποικίες είναι πάντα μικρότερος του πραγματικού. 

5. Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του αναπαραγωγικού 

πληθυσμού της Πρέσπας και των δυο ειδών και ιδίως του αργυροπελεκάνου που βρίσκεται 

εκτός της περιοχής παρακολούθησης. Ο πιο πιθανός υγρότοπος που θα μπορούσαν να 

βρίσκονται οι περισσότεροι πελεκάνοι που μας λείπουν είναι η Κερκίνη. Ωστόσο οι αριθμοί  

που διαθέτουμε από το ΦΔ Κερκίνης δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.  


