
   

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
     ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ορνιθοπανίδα του Κόλπου Καλλονής» 

 
 

 
 
 
 

 
Φλαμίγκος                                                 Αργυροτσικνιάς 

 
 
 
 

 
 
 
 

                  Αβοκέττα                                                     Καλαμοκανάς 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 – 04 
Ορνιθοπανίδα των υγροτόπων του Κόλπου Καλλονής 
 
Η λεκάνη απορροής της Καλλονής, όπως έχει ήδη τονισθεί, περιλαμβάνει ένα 
σύστημα από επιμέρους υγροτόπους σχετικά μικρούς σε έκταση με εξαίρεση την 
Αλυκή της Καλλονής. Οι τύποι των βιοτόπων της περιοχής είναι ανάμικτοι ως μωσαϊκό 
έχοντας ως αποτέλεσμα την παρουσία μιας ασυνήθιστα μεγάλης ποικιλίας από 
σπάνια είδη πουλιών, τα περισσότερα από τα οποία όμως βρίσκονται σε σχετικά 
μικρούς πληθυσμούς. Η παρουσία τους, ωστόσο, είναι καθοριστικής σημασίας για την 
ευρύτερη περιοχή, αφού εκτός από οικολογικής αξίας αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 
τουριστικού ενδιαφέροντος. 
Η ορνιθολογική σημασία του συμπλέγματος των υγροτόπων, τόσο σε επίπεδο νησιού, 
όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι μεγάλη και θα μπορούσε να αναλυθεί 
συνοπτικά στα εξής: 
 
Σημασία για την διαχείμαση υδροβίων και παρυδάτιων πουλιων  
 
Παρά το γεγονός ότι  οι εν λόγω υγρότοποι δεν είναι μεγάλοι σε έκταση, εν τούτοις 
αθροιστικά συνιστούν ένα αξιόλογο πεδίο διατροφής και υποστήριξης πληθυσμών 
υδροβίων και παρυδάτιων πουλιών που διαχειμάζουν. 
 

 
Σημασία για τις μεταναστεύσεις 
 
 Ο Ελληνικός χώρος συνιστά έναν από τους σημαντικότερους “διαδρόμους” 
μετακίνησης των πουλιών που μεταναστεύουν από και προς τον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Διακρίνονται σε τρείς επιμέρους διαδρόμους, ο ένας από τους οποίους περνά 
πάνω από τον Αιγαιοπελαγίτικο νησιώτικο χώρο κοντά στις μικρασιατικές ακτές.Αυτοί 
οι διάδρομοι μετανάστευσης είναι κοινοί τόσο για τα αρπακτικά όσο και για τα υδρόβια, 
παρυδάτια αλλά και στρουθιόμορφα πουλιά που μεταναστεύουν. 
Οι διάφοροι μικροί υγρότοποι που βρίσκονται στα νησιά μας έχουν εξέχουσα σημασία 
σαν ζωτικοί σταθμοί ανεφοδιασμού των μεταναστευτικών πουλιών. Η εν λόγω ενότητα 
των υγροτόπων της Λέσβου, μαζί με την παλιά Αλυκή της Κω και τους υγροτόπους 
Αλυκή και Χορταρού της Λήμνου, αποτελούν τους σημαντικότερους, στο νησιώτικο 
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Αιγαιοπελαγίτικο χώρο, σταθμούς ανεφοδιασμού για τα υδρόβια και παρυδάτια 
μεταναστευτικά πουλιά. 
 
Σημασία για την αναπαραγωγή 
 
 Αν και μικροί, οι εν λόγω 
υγρότοποι προσφέρουν 
πολύτιμο αναπαραγωγικό 
έδαφος για πολλά σπάνια και 
απειλούμενα είδη πουλιών. 
Δεκάδες ζευγάρια Καλαμο-
κανάδες, Αβοκέτες, Γλαρόνια 
και Χαράνδριες αναπαράγονται 
ιδιαίτερα στις αλυκές  Καλλονής                 Γλαρόνι                           Καλαμοκανάς 
και Πολιχνίτου. Πανευρωπαϊκή 
σημασία έχει και το φώλιασμα 
της Καστανόχηνας (τουλάχι-
στον 4 ζευγάρια) γιατί η 
περιοχή είναι μια από τις 
ελάχιστες της Ευρώπης όπου 
φωλιάζει το εν λόγω είδος.  
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη 
όλα τα παραπάνω, καταλή-
γουμε  στο  συμπέρασμα ότι  η                
ορνιθοπανίδα της λεκάνης απορ-              Αβοκέττα                           Καστανόχηνα 
ροής  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική 
και πλούσια. Αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί και από το γεγονός ότι στη λεκάνη 
απορροής κάνουν την εμφάνισή τους περίπου 310 είδη πουλιών. 
 
 

 
Τα φοινικόπτερα (φλαμίγκος) που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στον 
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 υγρότοπο των Αλυκών Καλλονής σε ένα ομαδικό πέταγμα πάνω από          
τα αλοπήγια (τηγάνια) 

 

Ο υγρότοπος Περάντου Αποθήκας 
 
Μικρή λιμνοθάλασσα με υφάλμυρα νερά, έκτασης 138 στρ. που αναπτύσσεται στις 
εκβολές του ρέματος Καρδαμά. Τροφοδοτείται κυρίως από θαλασσινό νερό. 
Η λιμνοθάλασσα περιβάλλεται από αλμυρά λιβάδια (μεσογειακά αλίπεδα) με κυρίαρχη 
βλάστηση τα βούρλα. Στα αλίπεδα αναπαράγονται μερικά ζευγάρια Ποταμοσφυριχτές. 
Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί γλαρόνια, πάπιες και 
ερωδιοί. Τακτικός τόπος διατροφής και ανάπαυσης 
παρυδάτιων πουλιών κατά την εποχή της μετανάστευσης  
και  το χειμώνα. Στο ποτάμι υπάρχουν ψάρια θαλάσσιας 
προέλευσης, που αποτελούν πηγή                         
τροφής για Ερωδιούς, Πελαργούς και Μαυροπελαργούς. 
Παρουσιάζει υψηλή αισθητική αξία και αρχαιολογική. 
Αποτελεί αξιόλογο χώρο οικοξενάγησης και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνάρτηση και με τον 
αρχαιολογικό χώρο. Πρόσφατα παρουσιάσθηκε οικιστική 
ανάπτυξη (εξοχικές κατοικίες) σε τμήματα εφαπτόμενα του 
υγροτόπου. Δια μέσου του υγροτόπου διέρχονται καλώδια της       Πορφυροτσικνιάς 
 ΔΕΗ σε ύψος που είναι δυνατό                        
να προκαλέσει ατυχήματα σε διερχόμενα πουλιά (κυρίως 
ερωδιούς και πελαργούς). Στο αλίπεδο που δημιουργείται 
όταν ξηραίνεται η λιμνοθάλασσα διέρχονται οχήματα, 
άνθρωποι και οικιακά ζώα, τα οποία και ενοχλούν ή 
καταστρέφουν τις φωλιές που φτιάχνει ο Ποταμοσφυριχτής.                                                         

             
 
 
 
                       Σταχτοτσικνιάς           
 

 
Έλος Παρακοίλων 

 
Παράκτιο επίμηκες έλος, έκτασης 
114 στρ.. Τροφοδοτείται από την 
είσοδο του θαλάσσιου νερού και 

τεχνικά από τα νερά αρτεσιανών αρδευτικών γεωτρήσεων της ΥΕΒ. Μωσαϊκό 
υγροτοπικών οικοτόπων διακοπτόμενο από ανοικτές εκτάσεις νερού. 
Παρατηρούνται αρμυρίθρες, βούρλα, αρμυρίκια και νεροκάλαμα. Σημαντικός τόπος 
αναπαραγωγής του Καλαμοκανά. Αποτελεί ένα από τα βασικά υγροτοπικά συστήματα 
της περιοχής με μεγάλη προσφορά κατά την 
μετανάστευση. Ενδεικτικά τα σημαντικότερα είδη 
ορνιθοπανίδας που έχουν παρατηρηθεί είναι: 
Νανοβουτηχτάρια, Αργυροτσικνιάδες, Λευκοτσινκιάδες, 
Μαυροπελαργοί, Πελαργοί, Χαλκόκοτες, 
Χουλιαρόπαπιες, Γερακίνες, Νερόκοτες, Φαλαρίδες, 
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Καλαμοκανάδες, Κιρκιροί, Πορφυροτσικνιάδες, Κρυπτοτσικνιάδες, Νυχτοκόρακες και 
άλλα.                           Νανοβουτηχτάρι     
Το έλος της Σκάλας Καλλονής 
 
Παράκτια αβαθής λιμναία 
έκταση, εμβαδού 76 στρ. 
περίπου που βρίσκεται σε 
επαφή με τον οικισμό 
Σκάλας Καλλονής. Αποτελεί 
μωσαϊκό υγροτοπικών 
οικοτόπων από ανοικτές 
εκτάσεις νερού όπου 
εντοπίζεται επιπλέουσα 
βλάστηση υδροχαρών 
φυτών. Αρμυρίκια φύονται 
διάσπαρτα ή σε συστάδες 
στο εσωτερικό του υγρο-
τόπου σε ανυψωμένα σημεία.      Το έλος της Σκάλας Καλλονής ανάμεσα σε ξενοδοχεία                                    
Σε ορισμένα σημεία υφίσταται  
αραιή ανάπτυξη  νεροκάλαμου. Υψηλότατη οικολογική αξία με συνεχή παρουσία 
απειλούμενων και σπανίων ειδών ορνιθοπανίδας. Η λίμνη υποστηρίζει μεγάλους 
αριθμούς αμφιβίων και νεροχελώνων. Σημαντικότατη είναι η αναπαραγωγή του 
Καλαμοκανά. Τα σημαντικότερα είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή 
είναι: Σαρσέλες, Νανοβουτηχτάρια, Αργυροτσικνιάδες, Πορφυροτσικνιάδες, 
Κρυπτοτσικνιάδες, Μαυροπελαργοί,  Πελαργοί, Κύκνοι, Χαλκόκοτες, Βαρβάρες, 
Βαλτόπαπιες, Πρασινοκέφαλες, Κύκνοι, Χουλιαρόπαπιες, Γερακίνες, Σαϊνια, Φιδαετοί, 
Φαλαρίδες, Καλαμοκανάδες, Αργυρογλαρόνα, Μουστακογλάρονα, Γλάροι 
Μαυροκέφαλοι, Γλάροι Καστανοκέφαλοι κ.α. 
 

 
                  Σαρσέλα                                                        Πρασινοκέφαλη 
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                Μουστακογλάρονο                                          Νανογλάρονο  
Το ποτάμι Τσικνιάς 
 
Η λεκάνη του ποταμού Τσικνιά 
είναι η μεγαλύτερη της περιοχής 
μελέτης και η απορροή του 
ξεκινά από δύο βασικές 
διακλαδώσεις, οι οποίες 
ενώνονται και καταλήγουν στο 
βασικό άξονα απορροής που 
εκβάλλει στη θαλάσσια περιοχή 
ανατολικά της Σκάλας Καλλονής.   
Η πρώτη διακλάδωση αποτε-
λείται από τα ρέματα Κρόλα και 
Καβάδι που ενώνονται στον 
παραπόταμο Καμάρα, ενώ η δεύτερη αποτελείται από τα ρέματα Θέρμα, Κορτσιά, 
Ρέμα και Ακόνι. Στις εκβολές σχηματίζεται δελτοειδές σύστημα κοίτης και παράκτιας 
ζώνης, που τροφοδοτείται από την απορροή του Τσικνιά και τηνς απευθείας είσοδο 
του θαλασσινού νερού. Σε όλο το μήκος του τμήματος του ποταμού, που εμπεριέχεται 
στην περιοχή μελέτης, φυτρώνει βλάστηση που κυριαρχείται από αρμυρίκια, ιτιές, 
πικροδάφνες, και λυγαριές. Εκατέρωθεν των εκβολών του ποταμού εκτείνεται 
υποβαθμισμένη υγρολιβαδική έκταση με υπολείμματα από βούρλα, ενώ στη συνέχεια 
εκτείνεται ζώνη με θαλάσσια φρύγανα. Σημαντικό στοιχείο του κεντρικού συπλέγματος 
υγροτόπων της βόρειας πλευράς του Κόλπου Καλλονής, ο ποταμός Τσικνιάς 
υποστηρίζει πλειάδα οργανισμών του γλυκού νερού και αποτελεί πόλο έλξης των 
παρυδάτιων πουλιών στις όχθες εκβολές του. Υπάρχει μη εξακριβομένη μαρτυρία 
παρουσία Βίδρας. Τα σημαντικότερα είδη ορνιθοπανίδας που έχουν καταγραφεί στην 
περιοχή είναι: Νανοβουτηχτάρια, Αργυροτσικνιάδες, Λευκοτσικνιάδες, 
Μαυροπελαργοί, Πελαργοί, Πελαργοί, Κορμοράνοι, Χαλκόκοτες, Αλκυόνες, 
Νερόκοτες, Φαλαρίδες, Μαυροκέφαλοι Γλάροι, Νανόγλαροι κ. ά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Κρυπτοτσικνιάς                                        Μικροτσικνιάς 
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                  Σφυριχτάρι                                                       Γκισάρι 
Ο υγρότοπος  των  Αλυκών  Καλλονής 
 
Ο υγρότοπος περιλαμβάνει τη 
βιομηχανική αλυκή, όλα τα 
υγροτοπικά λιβάδια της γύρω 
περιοχής  «Λοντζάρια»  και το 
παράκτιο σύστημα χαμηλών 
θινών. Συμπεριλαμβάνονται 
επίσης και οι μικρές εποχιακές 
λιμνούλες που βρίσκονται 
δίπλα στην άσφαλτο Μυτιλήνης 
– Καλλονής κοντά στη διασταύ-
ρωση προς Αγ. Παρασκευή). 
Στην περιφερειακή  τάφρο αποστράγγισης της έκτασης που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή  άλατος, αναπτύσσονται αλμυρά  έλη με βλάστηση αρμυρήθρων. 
Περιμετρικά του όλου συστήματος των βιομηχανικών αλυκών εκτείνεται 
υποβαθμισμένη υγρολιβαδικη έκταση με υπολείμματα κυρίως από βούρλα. Σε 
ανοιχτές εκτάσεις νερού που δημιουργούνται κατά τη βροχερή περίοδο, εντοπίζεται 
επιπλεουσα βλάστηση υδρόχαρων φυτών. Στην παράκτια ζώνη εκτείνεται μεγάλου 
μήκους επιμήκης έκταση με θαλάσσια φρύγανα. Το όλο σύστημα ενώνεται με τις 
εκβολές του ποταμού Τσικνιά. 
Τα κυριότερα είδη ορνιθοπανιδας που έχουν καταγράφει στην περιοχή  είναι :  
Φοινικόπτερα, Βαρβάρες, Αργυροτσικνιάδες, Λευκοτσινκιαδες, Μαυροπελαργοί, 
Πελαργοί, Χαλκόκοτες, Αλκυόνες, Αβοκέτες, Καστανόχηνες, Καλαμοκανάδες, 
Ροδοπελεκάνοι, Ποταμογλάρονα, Νανογλάρονα, κ.α.  
Η περιοχή δέχεται την υψηλότερη 
κυνηγητική πίεση στο νησί, κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Ο μικρός υγρότοπος 
στη διασταύρωση προς Αγια Παρασκευή  
(Κάμπος)  αγοράσθηκε πρόσφατα από 
ιδιώτη που προωθεί την κατασκευή 
βιομηχανικής εγκατάστασης. Επί του 
εθνικού δικτύου και στον πυρήνα της 
προστατευτέας περιοχής, συγκεντρώ-
νονται βιοτεχνικές δραστηριότητες. 
Τέλος, η περιμετρική τάφρος της Αλυκής 
δέχεται σημαντικό φορτίο αστικών 
λυμάτων από τον οικισμό της Άγιας Παρα-                
σκευής, το ελαιοτριβείο και το τυροκομείο                 Φοινικόπτερα – Φλαμίγκος 
της περιοχής. 
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                Αργυροτσικνιάς                                                   Χαλκόκοτα                                                   
 
 
 

Ασημόγλαρος                                                                Αιγαιόγλαρος                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Νανογλάρονο                                                    Μαυρογλάρονο 

 
 
 

Φοινικόπτερα – Φλαμίγκος                            
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Καλαμοκανάδες στην περιμετρική τάφρο των Αλυκών Καλλονής 
 

Οι μαθητές της Π. Ο. του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης παρατηρούν και 
φωτογραφίζουν την ορνιθοπανίδα του υγρότοπου των Αλυκών Καλλονής                  

με τη βοήθεια της συνεργάτιδας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας                
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου  κ. Ελένης Γαληνού 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

 «Η ορνιθοπανίδα του Κόλπου Καλλονής» 

Πελαργοί                                                      Αλκυόνη 
 

Βιβλιογραφία - Πηγές 
 

1.    Εργασία Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
       Πανεπιστημίου Αιγαίου «Προστατεύω τον Κόλπο Καλλονής» 

      2.    Piter Brooks “Birbs of Lesbos”  
  3.    Ιστοσελίδες Διαδικτύου (Internet) 

         4.    Εγκυκλοπαίδεια "Britanica" Πάπυρος Larousse 
 
Υπεύθυνοι Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

σχολικού έτους 2003 - 2004 : 
 
Απόστολος Βατζάκης, Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης  
Πέτη Καβαρνού, καθηγήτρια Φιλόλογος 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης 
 
Ομάδα εργασίας μαθητών - τριών :  
 

Βασιλέλλη Κωνσταντίνα, Βλουτέλλης Γεώργιος, Γκορέϊα Ντιονίς,              
Ελευθερίου Νικόλαος, Καμινή Αγγελική, Καραλή -Τσιλιμπάρη Κυριακή, 
Κεμερλή Μαριαλένα, Κωστάκη Παναγιώτα, Μαμολή Ευγενία, Μάτας 

Μιχάλης, Σουβατζής Κωνσταντίνος, Τασιούλη Ευαγγελία, Τραγάκη Μαρία  
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