
Ασημόγλαρος
Αναπαράγεται κατά αποικίες σε νησίδες τοπικά και

σε υγρότοπους ή και στέγες κτιρίων. Πολυάριθμος σε
ακτές, λιμάνια, σκουπιδότοπους, χωράφια και σε

ταμιευτήρες. Αυξάνεται σημαντικά.

Κορμοράνοι
Φωλιάζει συνήθως σε δέντρα και καλαμιώνες
στην Α. και Ν. Ευρώπη ή σε βράχια των ακτών.
Το χειμώνα σε όλους τους τύπους νερών, από
λίμνες μέχρι θάλασσα. Κουρνιάζει σε νησίδες , 
βραχώδες ακτές, παρόχθιες συστάδες δέντρων
κτλ , συχνά σε πυκνά κοπάδια.

Ποταμογλάρονο
Αναπαράγεται (κατά αποικίες ή μοναχικά )
σε λιμνοθάλασσες ,λίμνες και ποτάμια, 
σε χαμηλές νησίδες με αραιή βλάστηση. Σποραδικά
Και σε μικρές βραχονησίδες κοντά στην ακτή.
Καλοκαιρινός επισκέπτης . Διαχειμάζει σε Δ και
Ν. Αφρική. Τρέφεται με ψάρια που πιάνει σε
Λιμνοθάλασσες., στη θάλασσα και σε λιμάνια.

Μαυροκέφαλος γλάρος
Αναπαράγεται κατά αποικίες σε νησίδες σε

Λιμνοθάλασσες (Β. Ελλάδα: ακανόνιστα , από
Αλυκή Κίτρους μέχρι Έβρο.) Εκτός αναπ. περιόδου, 
σε παράκτιους υγροτόπους ,ακτές αλλά και ανοιχτά

στο πέλαγος. Κοινός στο πέρασμα.

Νανογλάρονα
Αναπαράγεται σε χαλαρές αποικίες σε
αμμώδες όχθες, νησίδες και στον στεγνό
Πυθμένα, με χαλίκια όστρακα και χαμηλό χόρτο, 
Σε λιμνοθάλασσες, αλυκές και ακτές.
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Γελογλάρονα
Αναπαράγεται αποικιακά σε ανοιχτά μέρη, κυρίως σε

παράκτιες λινμνοθάλασσες , αλμυρόβαλτους και
αλυκές. Συχνά τρέφεται μακριά από το νερό, με

έντομα επίσης βατράχια, μικρά θηλαστικά, ερπετά . 
Καλοκαιρινός επισκέπτης

Αργυρογλάρονα
Αναπαράγεται σε παρόμοιο βιότοπο με το
Μαυρογλάρονο. Περαστικό (Απρ.‐τέλη Μάη και
Ιουλ‐Σεπτ) σταθμεύει σχεδόν πάντα σε λίμνες, 
λιμνοθάλασσες, πλημμυρισμένες περιοχές, πολύ
σπάνια το βλέπουμε να τρέφεται στη Θάλασσα.

Ροδοπελεκάνος
Αναπαράγεται σε ρηχές λίμνες . Μεταναστεύει
πάνω από την ξηρά προς τη ΒΑ. Αφρική. Μια

αποικία υπάρχει στην Ελλάδα, στη μικρή
Πρέσπα, από όπου τα πουλιά επισκέπτονται και
άλλες λίμνες της Δ.  Μακεδονίας. Πολλοί κατά τη

μετανάστευση σε Κερκίνη, Έβρο κα. Μερικοί
ξεχειμωνιάζουν στην Ελλάδα.

Αβοκέτα
Αναπαράγεται κυρίως σε λιμνοθάλασσες και

αλυκές. Το χειμώνα και σε εκβολές ,λασποτόπια . 
Αγελαία . Τρέφεται με χαρακτηριστικές κινήσεις
του ράμφους δεξιά αριστερά μέσα στο νερό ή στη
μαλακή λάσπη αναζητώντας την τροφή μέσω της

αφής. Φωλιάζει συνήθως σε χαλαρές αποικίες.

Λευκοτσικνιάς
Αναπαράγεται κατά αποικίες σε πυκνά δέντρα, θάμνους και
καλαμιώνες κοντά σε λίμνες,έλη λιμνοθάλασσες κτλ. .Επίσης
φωλιάζει σε νησίδες κοντά στη ακτή. Μεταναστευτικός, πολλοί
όμως παραμένουν το χειμώνα κυρίως σε παράκτιους υγρότοπους. 
Τρέφεται συχνά κατά ομάδες με μικρά ψάρια, έντομα, αμφίβια κτλ.

Σε πολύ ρηχά νερά, υγρά λιβάδια, αλμυρόβαλτους.
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Καλαμοκανάδες
Αναπαράγεται σε υγρότοπυς με ρηχό νερό, συχνά

αλμυρόβαλτους αλυκές, ρηχά έλη. Τρέφεται κυρίως
με έντομα που αναζητά και σε πιο βαθύ νερό από
τα άλλα παρυδάτια χάρη στα μακριά πόδια του. 

Συχνά φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες.

Τουρλίδα
Αναπαράγεται σε έλη, καλλιέργειες , λιβάδια κοντά
στο νερό. Κατά τη μετανάστευση και το χειμώνα απαντάται
Συνήθως σε κοπάδια σε παράκτια λασποτόπια, σε εκβολές
Υγρολίβαδα.

Στρειδοφάγοι
Αναπαράγεται σε ανοικτές ακτές και παραλιακούς

υγροτόπους, σε Μεσόγειο και Δ. Ευρώπη. Συχνά τρέφεται
στα παλιρροιακά λασποτόπια ή αμμώδεις ακτές. Τροφή

κυρίως σκουλήκια και δίθυρα, όπως μύδια, επίσης
καρκινοειδή, μαλάκια κ.α.. Ράμφος πλευρικά συμπιεσμένο, 
σα λόγχη με αμβλεία άκρη, ειδικευμένο να σφυροκοπά και
να ανοίγει μύδια κτλ. Φωλιά μια κοιλότητα στο έδαφος.

Φοινικόπτερα
Η ευρωπαϊκή φυλή αναπαράγεται σε λίγες μεγάλες
αποικίες , σε ρηχούς παράκτιους υγροτόπους, αλμυρές
λίμνες αλυκές κ.α. Ευαίσθητο στην ενόχληση.

Λεπτόραμφος γλάρος
Πολύ σπανιότερος απ΄ τον Καστανοκέφαλο. 
Απαντά σε λιμνοθάλασσες, αλυκές και άλλες

παράκτιες υγροτοπικές περιοχές όπως εκβολές, 
ρηχούς κόλπους κτλ. (όχι π.χ. σε χωράφια, λίμνες)

Μικρές αποικίες στη Β Ελλάδα.


