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Ευχαριστίες
Η μελέτη των πελεκάνων στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Από τότε, έχει 

συγκεντρωθεί πολύτιμη επιστημονική -και όχι μόνο- πληροφορία, συμβάλλοντας στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προστασίας και ευαισθητοποίησης. Θα θέλαμε 

να ευχαριστήσουμε το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας που εργάστηκε συστηματικά 

και με πάθος για τον Αργυροπελέκανο και που έκανε προσιτή σε πολλούς τη γνώση για 

το είδος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να μεταφέρουμε στον Γιώργο Κατσαδωράκη 

για τον χρόνο και τη γνώση που απλόχερα μοιράστηκε μαζί μας. Ελπίζουμε, μέσα από 

την έκδοση αυτή, να μεταφέρουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα μέρος της γνώσης 

και κυρίως τον θαυμασμό, για ένα είδος που ζει στον πλανήτη εκατοντάδες χιλιάδες 

χρόνια…  Σκοπός μας; Η ενίσχυση της συμμαχίας για τη διατήρηση του είδους!
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Το εκπαιδευτικό υλικό 

«Αργυροπελεκάνοι, 
οι αρχαίοι κάτοικοι των 

υγροτόπων» 
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Εισαγωγή 

Τα πρώτα απολιθώματα που αντιστοιχούν στο γένος των πελεκάνων (Pelecanus sp.) εμφανίζονται στη 
νοτιοδυτική Γαλλία πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια! Οι πελεκάνοι είναι από τα αρχαιότερα είδη πουλιών 
της Γης και από τα μεγαλύτερα με ικανότητα πτήσης. Γνωστοί λοιπόν από την αρχαιότητα, οι πελεκάνοι δεν 
έμειναν απαρατήρητοι στους ανθρώπους. 

1

Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Των περί τα ζώα ιστοριών» (597α) αναφέρει πως οι πελεκάνοι απαντούν σε 
ομάδες και πως πετούν σε κοπάδια από τη Θράκη (ποταμός Στρυμόνας) προς τον ποταμό Δούναβη όπου 
και αναπαράγονται. Οι πελεκάνοι πρωταγωνιστούν και στους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, όπου αναφέρονται 
ως «παράξιοι μαραγκοί» που με τα ράμφη τους «πελεκούν» τα ξύλινα τείχη της πόλης των πουλιών, της 
Νεφελοκοκκυγίας. Ο πελεκάνος διατηρεί τη σχέση του με τον άνθρωπο και σε μεταγενέστερες περιόδους, 
καθώς εντοπίζεται στο διδακτικό χριστιανικό κείμενο «Φυσιολόγος» όπου συνδέεται με τις αρχές της ευσέβειας, 
της λύτρωσης, της αυτοθυσίας αλλά και με τα Πάθη του Χριστού. Εκτός ελληνικών συνόρων, ο πελεκάνος 
συχνά αποτελεί θέμα της αιγυπτιακής τέχνης, απαντά ως ιερογλυφικό σύμβολο, απεικονίζεται σε τάφους και 
ναούς της Αιγύπτου, ενώ λατρεύεται και ως θεότητα που συνδέεται με τον ήλιο, κάτι που συχνά οδήγησε στην 
αιχμαλωσία του σε αυλές ναών ως ένδειξη πίστης. 

©
 N

ic
k 

B
ed

au



8

Ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus  crispus) εξακολουθεί να μαγεύει τους ανθρώπους ως ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά είδη πουλιών που αναπαράγονται στην Ευρώπη. Ωστόσο, είναι απειλούμενο είδος (μέχρι 
πρόσφατα παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση) και το σπανιότερο από τα οκτώ συνολικά είδη πελεκάνων 
που απαντούν στον κόσμο. Κάποτε ήταν ένα ευρέως εξαπλωμένο είδος στην Ευρώπη και την Ασία, αλλά 
τον τελευταίο αιώνα ο πληθυσμός του μειώθηκε δραματικά και η εξάπλωσή του στην Ευρώπη περιορίστηκε 
σε ορισμένους υγρότοπους των Βαλκανίων. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 πολλές αποικίες 
του χάθηκαν, κυρίως εξαιτίας των αποξηράνσεων, της όχλησης, της άμεσης θανάτωσης, της υπεραλίευσης 
των ιχθυαποθεμάτων, των φυτοφαρμάκων αλλά και της πρόσκρουσης σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος. Πολλές από τις απειλές αυτές αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα. Αν και χάρη στην εφαρμογή 
στοχευμένων δράσεων διατήρησης για τη διάσωσή του δεν διατρέχει σήμερα τον υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης 
του παρελθόντος, ο Αργυροπελεκάνος εξαρτάται ακόμη από δράσεις διατήρησης για την επιβίωσή του.

Το εκπαιδευτικό υλικό «Αργυροπελεκάνοι, οι αρχαίοι κάτοικοι των υγροτόπων» σχεδιάστηκε από 
το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Pelican Way of LIFE», με σκοπό ο Αργυροπελεκάνος να παραμείνει ένα είδος-σύμβολο 
των υγροτόπων των Βαλκανίων, σε συνύπαρξη με τον άνθρωπο. 

Επιμέρους στόχοι του 
εκπαιδευτικού υλικού 
είναι να αξιοποιηθεί 

εκπαιδευτικά η δημοφιλία του 
Αργυροπελεκάνου από την 

αρχαιότητα έως τις μέρες μας, 
να αναδειχθεί η σημαντικότητα 
της προστασίας του αλλά και 

η κρισιμότητα διατήρησης των 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης 
που αποτελούν το βασικό του 

ενδιαίτημα. 

Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων δόθηκε έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
άντληση ευχαρίστησης από την εφαρμογή τους. Μέσα από τεχνικές όπως η αφήγηση, τα θεατρικά δρώμενα, 
οι αυτοσχεδιαστικοί διάλογοι, η δημιουργική γραφή, τα παιχνίδια με κάρτες, οι κατασκευές κ.ά. καλούμε τα 
παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να ενεργοποιηθούν και 
να διαμορφώσουν άποψη σε σχέση με την αξία της απειλούμενης ζωής στον πλανήτη μας.

1
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Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού
Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και 
ευαισθητοποίηση των παιδιών με την προστασία ενός απειλούμενου είδους, του Αργυροπελεκάνου, αλλά 
και γενικότερα με την προστασία των απειλούμενων ειδών και την απώλεια της βιοποικιλότητας. 

Επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού είναι οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:

• Να γοητευθούν από τη μακραίωνη παρουσία των πελεκάνων στον πλανήτη μας και να 
κατανοήσουν τη σχέση που έχουν αναπτύξει με τον άνθρωπο σε παγκόσμιο επίπεδο, από 
την Ευρώπη και την Ασία έως την Αφρική, την Αμερική και την Αυστραλία 

• Να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη πελεκάνων που απαντούν στη χώρα μας και τις 
απαιτήσεις τους στην κάλυψη των αναγκών τους για τροφή, φωλιά και καταφύγιο  

• Να γνωρίσουν τον Αργυροπελεκάνο, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και να  
κατανοήσουν τη σημασία της περιοχής τους για το είδος 

• Να συνδέσουν την παρουσία των Αργυροπελεκάνων με τα υγροτοπικά οικοσυστήματα 

• Να μάθουν για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Αργυροπελεκάνος και τους παράγοντες 
που έχουν οδηγήσει στην απώλεια των αποικιών του στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια 

• Να ενημερωθούν για δράσεις διατήρησης του Αργυροπελεκάνου σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο 

• Να αναπτύξουν διάθεση για συνεργασία, συμμετοχή και σχεδιασμό δράσεων προστασίας 
για ένα απειλούμενο είδος της περιοχής τους 

• Να συμμετέχουν ενεργά στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού προβλήματος της απώλειας 
της βιοποικιλότητας

• Να εκφραστούν δημιουργικά, αντλώντας έμπνευση και στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής τους 

Στα συνοδευτικά κείμενα κάθε δραστηριότητας αναφέρονται ξεχωριστά οι επιμέρους ειδικοί στόχοι.

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε 
μαζί μας για υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων: 

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία: 
Τηλ.: 210 8228704, 210 8227937 | e-mail: info@ornithologiki.gr 

2
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Δομή του εκπαιδευτικού υλικού
Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά κυρίως τις περιοχές όπου έχει παρουσία ο Αργυροπελεκάνος, προκειμένου τα 
παιδιά να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να λειτουργήσουν θετικά στην επίλυση του προβλήματος σε 
τοπικό επίπεδο. Δεδομένου ότι ο Αργυροπελεκάνος συναντάται σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα, το 
υλικό αφορά κυρίως τις περιοχές που γειτνιάζουν στον Αμβρακικό Κόλπο, τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, 
τη Λίμνη Μικρή Πρέσπα, τη Λίμνη Κερκίνη, τη Λίμνη Κάρλα, τη Λίμνη Χειμαδίτιδα. 

Συνολικά, διαμορφώθηκαν 7 ενότητες κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από 4 έως 6 επιμέρους 
δραστηριότητες που αφορούν τη θεματολογία της ενότητας. Οι ενότητες εστιάζουν σε: 

3

• Οικολογία των πελεκάνων

• Ενδιαίτημα των πελεκάνων 

• Συνθήκες αναπαραγωγής των Αργυροπελεκάνων  

• Ο ρόλος των πελεκάνων στις ανθρώπινες κοινωνίες 

• Μελέτη στο πεδίο, σε περιοχές αναπαραγωγής του Αργυροπελεκάνου 

• Απειλές για τον Αργυροπελεκάνο

• Δράσεις για την προστασία του Αργυροπελεκάνου 

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-15 
ετών. Σε κάθε ενότητα παρατίθεται ποικιλία δραστηριοτήτων 
ώστε ο εμψυχωτής να επιλέξει εκείνες που θεωρεί κατάλληλες 
για την ηλικία της ομάδας του. 

Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμα φύλλα αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού υλικού για τον εμψυχωτή αλλά και για τα 
παιδιά, ενώ περιλαμβάνεται ένα επιπλέον φύλλο αξιολόγησης 
σε γνωστικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από 
τον εμψυχωτή. Προτείνεται να ενταχθεί στη μαθησιακή 
διαδικασία με παιγνιώδη τρόπο, είτε μετά από την προβολή 
της ενημερωτικής παρουσίασης «Ο Αργυροπελεκάνος 
στους υγρότοπους της νοτιοανατολικής Ευρώπης» που 
είναι διαθέσιμη στο Υποστηρικτικό Υλικό (βλ. παρακάτω) 
είτε μετά από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. 
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Φύλλα Δραστηριότητας 

Κάθε ενότητα παρουσιάζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος απευθύνεται στον εμψυχωτή ενώ στο δεύτερο 
παρατίθενται σελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά.

3

Με λίγα λόγια: 
Δίνεται σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων. 

Στόχοι: 
Διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων. Ο 
εμψυχωτής θα εντοπίσει, υλοποιώντας τις δραστηριότητες, 
συμπληρωματικούς στόχους, ενώ μπορεί να θέσει και δικούς 
του προσαρμόζοντάς τες ανάλογα. 

Υλικά: 
Αναφέρονται τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων, όπως υλικά που χρησιμοποιούνται 
συνήθως σε μία τάξη και τα απαιτούμενα φύλλα 
δραστηριότητας.

Φύλλα Δραστηριότητας για τον 
εμψυχωτή
 
Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει την περιγραφή των 
επιμέρους δραστηριοτήτων, όπου ο εμψυχωτής 
μπορεί να πληροφορηθεί για τη ροή τους, ενώ ανά 
περίπτωση δίνονται συμπληρωματικές πληροφορίες 
για την εξοικείωση με τη θεματική της ενότητας με τη 
μορφή σύντομων ενημερωτικών κειμένων. 

Επίσης, ειδικά συνοδευτικά και επιγραμματικά κείμενα 
τον βοηθούν να κατατοπιστεί γρήγορα και να επιλέξει 
εκείνες τις ενότητες που ταιριάζουν στους στόχους 
που έχει θέσει ο ίδιος. 

Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα εξής: 
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Φύλλα Δραστηριότητας για τα παιδιά 

Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά ακολουθούν τα φύλλα 
δραστηριότητας για τον εμψυχωτή. Στα φύλλα αυτά, τα παιδιά 
θα βρουν συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα, 
κατασκευές με θέμα τους πελεκάνους ή ειδικότερα τον 
Αργυροπελεκάνο, κάρτες με σχέδια ή κείμενα για χρήση σε 
παιχνίδια, εικονογραφημένες ιστορίες κ.λπ. Ο εμψυχωτής μπορεί 
να παράγει ασπρόμαυρα αντίγραφα, συνήθως ανά ομάδα παιδιών 
και σπανιότερα ανά παιδί, ενώ σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις 
απαιτούνται έγχρωμα αντίγραφα. 

3

Φύλλα Πληροφοριών 

Στην αντίστοιχη ενότητα αυτής της έκδοσης, ο εμψυχωτής θα βρει 
ενημερωτικά κείμενα προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του 
σχετικά με τις θεματικές του τρέχοντος υλικού. Σε αυτά θα μπορεί 
να ανατρέχει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας σε 
γνωστικό επίπεδο και τους στόχους που θέτει κάθε φορά. 

Συνολικά, διαμορφώθηκαν 5 κεφάλαια με ενημερωτικά κείμενα που 
αφορούν α) τους πελεκάνους γενικά, β) τον Αργυροπελεκάνο και 
τα βασικά χαρακτηριστικά του, γ) τις σημαντικές περιοχές για τον 
Αργυροπελεκάνο, δ) τις απειλές που αντιμετωπίζει και ε) τα μέτρα 
προστασίας του. 

Υποστηρικτικό Υλικό (ψηφιακά διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό) 

Στην ιστοσελίδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, στην ενότητα του Προγράμματος για τον Αργυροπελεκάνο, είναι 
ψηφιακά διαθέσιμα τα εξής αρχεία:  

• Η παρούσα έκδοση (εισαγωγικά και ενημερωτικά κείμενα, δραστηριότητες)

• Αρχεία εικόνας για την Ενότητα 6: Ένας πελεκάνος σε κίνδυνο

• Φύλλα αξιολόγησης για τον εμψυχωτή και για τα παιδιά 

• Συμπληρωματικό υλικό για ελεύθερη χρήση από τον εμψυχωτή:  

                Ενημερωτική παρουσίαση  «Ο Αργυροπελεκάνος στους υγρότοπους της νοτιοανατολικής 
             Ευρώπης»

                Εκπαιδευτικό φυλλάδιο για χρήση στην ύπαιθρο (σε περιοχές παρουσίας του είδους)

Όλο το Υλικό είναι διαθέσιμο στο: 
 https://www.ornithologiki.gr/pe/pelecanus  

https://www.ornithologiki.gr/pe/pelecanus
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Τρόποι χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού

Υλοποίηση ετήσιου Προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους. Η 
θεματική του υλικού προσφέρεται για την υλοποίηση προγραμμάτων με θέμα τα απειλούμενα είδη και τη 
βιοποικιλότητα, αλλά και τις χρήσεις γης όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της επέκτασης των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στον φυσικό χώρο. 

Εφαρμογή μέρους του υλικού 

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα για ελεύθερη επιλογή από το σύνολο των δραστηριοτήτων με βάση 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε ομάδας και το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εφαρμογή του 
υλικού. 

4
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5
Δράση για την προστασία του Αργυροπελεκάνου

Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αργυροπελεκάνοι, οι αρχαίοι κάτοικοι των υγροτόπων» έχει 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Pelican Way of LIFE «Διατήρηση του Αργυροπελεκάνου κατά 
μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής Μαύρης Θάλασσας – Μεσογείου»  (LIFE18 NAT/NL/000716), στο οποίο 
ενώνουν τις δυνάμεις τους επτά φορείς από πέντε χώρες, με στόχο την προστασία του απειλούμενου με 
εξαφάνιση Αργυροπελεκάνου (Pelecanus  crispus) στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις του 
Προγράμματος υλοποιούνται σε 27 περιοχές Natura 2000 στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την 
Ουκρανία, ενώ υποστηρίζει δράσεις στην Τουρκία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας. 

Οι δράσεις στην Ελλάδα επικεντρώνονται στον δυτικό υποπληθυσμό του Αργυροπελεκάνου, ως τον μικρότερο 
και πιο ευάλωτο στην Ελλάδα, ο οποίος αναπαράγεται και τρέφεται στους υγρότοπους της δυτικής Ελλάδας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και στους υγρότοπους του Αμβρακικού Κόλπου 
που φιλοξενούν σημαντικές αποικίες του είδους. 

Οι δράσεις μας εστιάζουν στην παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των Αργυροπελεκάνων μέσω 
απευθείας παρατήρησης, καθώς και μέσω αεροφωτογραφιών των αποικιών. Επιπλέον, παρακολουθούμε 
τις μετακινήσεις των Αργυροπελεκάνων μέσω δακτυλίωσης νεοσσών και μέσω τοποθέτησης πομπών 
τηλεμετρίας σε πλήρως ανεπτυγμένα πουλιά. Παρακολουθούμε επίσης τη διαχείμαση των Αργυροπελεκάνων 
στα δυτικά Βαλκάνια, συντονίζοντας τη χειμερινή απογραφή του είδους στη δυτική Ελλάδα, την Αλβανία και 
το Μαυροβούνιο, ενώ συντονίζουμε την ανοιξιάτικη απογραφή σε όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Για όλες 
τις παραπάνω δράσεις συνεργαζόμαστε στενά με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, λόγω της μακρόχρονης 
εμπειρίας στη μελέτη και παρακολούθηση του Αργυροπελεκάνου αλλά και με τους Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και τους υγρότοπους Αμβρακικού. 

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η μείωση των αιτίων θνησιμότητας των Αργυροπελεκάνων. 
Σημαντική αιτία θνησιμότητας είναι η πρόσκρουση και ηλεκτροπληξία σε εναέρια δίκτυα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές τροφοληψίας, κούρνιας ή/και αναπαραγωγής 
των Αργυροπελεκάνων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί δράσεις όπως 
η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των δικτύων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και τους υγρότοπους 
Αμβρακικού και η τοποθέτηση ειδικών αποτρεπτικών ανακλαστήρων σε κατάλληλα σημεία του δικτύου, ώστε 
να είναι ορατά τα καλώδια και οι πυλώνες από τους Αργυροπελεκάνους και άλλα πουλιά και να αποφεύγονται 
τα περιστατικά πρόσκρουσης.

Επιπλέον στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας στις αποικίες, μέσω 
της μείωσης της όχλησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Από τα μέσα του Δεκεμβρίου έως 
τα μέσα του Ιουνίου εκτελούμε περιπολίες στις αποικίες του είδους στο Μεσολόγγι και τον Αμβρακικό και 
ενημερώνουμε τους αρμόδιους φορείς σε περίπτωση που θα χρειαστεί να παρέμβουν αλλά και απευθείας 
τους χρήστες των υγροτόπων (αλιείς κ.λπ.). 
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Βασικός άξονας των δράσεων του Προγράμματος είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας των περιοχών όπου απαντούν σημαντικές αποικίες Αργυροπελεκάνων, καθώς και του ευρύ κοινού 
για τη σημαντικότητα προστασίας του Αργυροπελεκάνου και της αντιμετώπισης από κοινού των απειλών που 
αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται εκδηλώσεις και παράγονται ειδικές ενημερωτικές 
εκδόσεις, τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες και γίνεται εκτενής ενημέρωση του ευρύ κοινού μέσω 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης. Σημαντική ομάδα-στόχος των δράσεων του 
Προγράμματος είναι η εκπαιδευτική κοινότητα: οι δράσεις μας περιλαμβάνουν τη δημιουργία εκπαιδευτικού 
υλικού και την υλοποίηση ετήσιου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Π/βάθμια και Δ/
βάθμια εκπαίδευση, καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και εκδηλώσεων.   

Τέλος, το Πρόγραμμα εστιάζει στην προώθηση και ενίσχυση του οικοτουρισμού, μέσω της υλοποίησης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων απευθυνόμενα σε επαγγελματίες του τουρισμού, την παραγωγή ειδικών εκδόσεων 
(οδηγών οικοτουρισμού κ.ά.) και την ανάδειξη της αξίας της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και 
των υγροτόπων Αμβρακικού για την παρατήρηση πουλιών, μέσω της οργάνωσης ειδικών εκδρομών και 
περιηγήσεων. 

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 
στον ιστότοπο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ εδώ   

5
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https://www.ornithologiki.gr/el/oi-draseis-mas/programmata/1428-pelican-way-of-life
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Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, μη 
κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μελέτη και προστασία των άγριων 
πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με 
σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο 
και για τον άνθρωπο. Το έργο της περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δράσεων: 
από την προστασία και τη μελέτη, ως την ενημέρωση και την εκπαίδευση, 
αλλά και τις παρεμβάσεις για κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας 
ομοσπονδίας για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. 
Άλλωστε, τα προβλήματα των πουλιών δεν γνωρίζουν σύνορα…

Υποστηρικτές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ μπορούν να γίνουν όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται για τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η ειδική γνώση στα θέματα αυτά.

6

Δραστηριοποίηση της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 1982, με την υποστήριξη 
της τότε Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ο.Κ. Έπειτα από πολλές δράσεις για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και την ενημέρωση δεκάδων χιλιάδων παιδιών, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με αμείωτη 
όρεξη, θέτοντας υψηλότερους στόχους και ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός 
καλύτερου κόσμου.
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Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των παιδιών με την προστασία των 
άγριων πουλιών αλλά και γενικότερα με θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να προάγουν συνειδητοποίηση, γνώσεις, 
στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμμετοχή.

Προγράμματα και Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

α) Δραστηριότητες σε αστική περιοχή για τη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον 
(Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» - Ίλιον Αττικής).

β) Δραστηριότητες σε περιοχές που προστατεύονται για τον φυσικό τους πλούτο, όπου εφαρμόζεται 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε καθημερινή βάση (Υγρότοπος Βραυρώνας - Μαρκόπουλο 
Αττικής).

γ) Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς («Ταξιδεύοντας με τη 
Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους», «Φτερωτοί ταξιδιώτες: Το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών 
στα Ιόνια νησιά», «Ένα πάρκο για τα πουλιά και τους ανθρώπους», «Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα», 
«Περιοχές Natura 2000 της Κρήτης: ιστορίες χιλιάδων ετών», «Αποστολή διάσωσης του Ασπροπάρη: μαζί 
στο χθες, το σήμερα και το αύριο», «Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου», «Αργυροπελεκάνοι, οι αρχαίοι 
κάτοικοι των υγροτόπων»).

δ) Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς: «Πουλιά των 
κήπων και πάρκων», «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο», «Ταξιδεύοντας με το Κιρκινέζι στους 
οικισμούς της Θεσσαλίας», «Γνωριμία με το Φυσικό Περιβάλλον του Πάρνωνα», «Εξόρμηση στη φύση του 
Ταΰγετου», σειρά πακέτων «Γνωριμία με τη φύση των προστατευόμενων περιοχών» (Λίμνες Κορώνεια-
Βόλβη, Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, Χελμός - Βουραϊκός, Λίμνη Κερκίνη, 
Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών - Νησίου, Κάρπαθος - Σαρία, Εθνικός Δρυμός Αίνου, Σκύρος, Άνδρος, Λίμνη 
Τάκα) 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα, το Υλικό και τις εκδόσεις Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στον ιστότοπο: www.ornithologiki.gr/pe

6

http://www.ornithologiki.gr/pe
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ΜΕΡΟΣ B΄

Φύλλα
Πληροφοριών 
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Πελεκάνοι, εντυπωσιακοί πολίτες του κόσμου 

Οι πελεκάνοι είναι από τα μεγαλύτερα πουλιά στον κόσμο, με βάρος που φθάνει τα 13 κιλά και με άνοιγμα 
φτερών έως και 3 μέτρα. Βασικό μορφολογικό τους γνώρισμα είναι το πελώριο ράμφος με τον χαρακτηριστικό 
σάκο. Αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη λήψη τροφής, η οποία αποτελείται κυρίως από ψάρια. Έχουν κοντά 
και δυνατά πόδια και 4 δάχτυλα συνδεόμενα μεταξύ τους με μεμβράνη. Υπάρχουν 8 είδη πελεκάνων στον 
κόσμο, δύο από τα οποία απαντούν στην Ελλάδα. Τα διαφορετικά είδη πελεκάνων ζουν διάσπαρτα στις 
ηπείρους της Γης: την Ευρώπη και την Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλία, την Αφρική.  

1

Σχεδόν πάντα θα παρατηρήσουμε τους πελεκάνους σε «κοπάδια», καθώς ψαρεύουν, πετούν, 
φωλιάζουν και κουρνιάζουν σε μεγάλες ομάδες που αριθμούν δεκάδες ή και εκατοντάδες πουλιά. 

1.1 Οι πελεκάνοι της Ευρώπης  
 
Στην Ελλάδα -και την Ευρώπη- συναντούμε τον Αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus) και τον Ροδοπελεκάνο 
(Pelecanus onocrotalus). Ο Αργυροπελεκάνος είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Ροδοπελεκάνο. Ο ενήλικος 
Αργυροπελεκάνος διαφέρει από τον Ροδοπελεκάνο στα σγουρά φτερά στο πίσω και πάνω μέρος του κεφαλιού, 
τα γκρίζα πόδια, το λευκό φτέρωμα με γκρίζα απόχρωση (αλλά με κιτρινωπό μπάλωμα στο στήθος σαν τον 
Ροδοπελεκάνο), την ανοιχτόχρωμη ίριδα με πολύ περιορισμένο ανοιχτόχρωμο δέρμα γύρω της και τον βαθύ 
κόκκινο δερμάτινο σάκο, όταν αναπαράγεται. Σε πτήση, η φτερούγα του Αργυροπελεκάνου είναι από κάτω 
γκριζόλευκη με μαύρες άκρες ενώ του Ροδοπελεκάνου έχει μια κατάμαυρη ζώνη. Ο Ροδοπελεκάνος έχει «ροζ 
μάσκα» γύρω από το σκούρο μάτι του και χυτό λοφίο. Κατά την αναπαραγωγή, έχει έντονο πορτοκαλί-ρόδινο 
χρώμα στο κεφάλι και το στήθος και στα δυο φύλα και έντονο εξόγκωμα (καρούμπαλο) στο μέτωπο.

Οι Αργυροπελεκάνοι που φωλιάζουν στην Ελλάδα δεν πραγματοποιούν μεγάλες μετακινήσεις  Συγκεντρώ-
νονται στις αποικίες τους λίγο πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής -δηλαδή από μέσα Δεκέμβρη έως και 
μέσα Μάρτη- ενώ μετά από την περίοδο αυτή μπορεί να παραμείνουν στις ίδιες περιοχές ή να ταξιδέψουν σε 
γειτονικούς, ή και μακρινούς σχετικά, υγρότοπους. Για παράδειγμα, οι Αργυροπελεκάνοι που αναπαράγονται 
στη δυτική Ελλάδα (Αμβρακικός και Μεσολόγγι) ενδέχεται να μετακινηθούν σε μια επιμήκη ζώνη από το 
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς έως και τους υγρότοπους του Μαυροβουνίου. 

Οι Αργυροπελεκάνοι που φωλιάζουν στην αποικία της Πρέσπας μπορεί να μετακινηθούν μέχρι και το Δέλτα 
του Έβρου αλλά και σε υγρότοπους της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Ο Ροδοπελεκάνος, αντίθετα, είναι 
μεταναστευτικό είδος μεγάλων αποστάσεων που διαχειμάζει κυρίως στην ανατολική Αφρική (νότιο Σουδάν). 
Επισκέπτεται την Ελλάδα σε μικρούς αριθμούς το καλοκαίρι. Πολλά ζευγάρια Ροδοπελεκάνων αναπαράγονται 
στη Μικρή Πρέσπα και πολύ λιγότερα, στη Λίμνη Κερκίνη και τη Λίμνη Κάρλα.

1.2 Οι πελεκάνοι στις ανθρώπινες κοινωνίες 

Οι πελεκάνοι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και δημοφιλή πουλιά, από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας, 
κυρίως λόγω του μεγέθους τους αλλά και της ιδιαίτερης εμφάνισής τους. Ο Αριστοτέλης πρώτος περιγράφει 
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τους πελεκάνους (οι πελεκάνες) και έκτοτε βρίσκουμε αναφορές για αυτούς σε αρχαίους και χριστιανικούς 
μύθους. Η παρουσία πελεκάνων στην Ελλάδα καταγράφεται σε συγγράμματα από ξένους φυσιοδίφες και 
ορνιθολόγους που επισκέπτονταν την Ελλάδα. 

Ο Αργυροπελεκάνος ήταν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένος με τους ψαράδες, στις περιοχές που επισκέπτεται 
και φωλιάζει. Ειδικά στην Κερκίνη, όπου οι ψαράδες εδώ και χρόνια απορρίπτουν μη-εμπορεύσιμα 
ψάρια πίσω στη λίμνη, οι Αργυροπελεκάνοι τους ακολουθούν στενά. Τα παλαιότερα χρόνια οι ψαράδες 
ανταγωνίζονταν έντονα τους Αργυροπελεκάνους, καθώς τρέφονται με ψάρια, τη βασική πηγή εισοδήματος 
των ψαράδων. Σήμερα, οι σχέσεις είναι πλέον πιο ομαλές, καθώς οι Αργυροπελεκάνοι αποτελούν πόλο 
έλξης για επισκέπτες, σε περιοχές που δεν αποτελούν τυπικούς τουριστικούς προορισμούς, ενώ σημαντικό 
ρόλο έχουν διαδραματίσει και τα προγράμματα προστασίας και ενημέρωσης για τους πελεκάνους. 

 
Η νέα σχετικά αποικία των Αργυροπελεκάνων στη Λίμνη Κερκίνη έχει 

συμβάλει στην αναγνώριση της περιοχής ως διεθνούς οικοτουριστικού 
προορισμού τον οποίο επισκέπτονται φωτογράφοι φύσης απ’ όλο τον κόσμο! 

© Θεόδωρος Ναζηρίδης 
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Ο Αργυροπελεκάνος 
Ο Αργυροπελεκάνος είναι ένα μεγαλόσωμο είδος πουλιού, με άσπρο ή ανοιχτό γκρι χρώμα και με 
χαρακτηριστικά μεγάλο ράμφος με σάκο, ο οποίος κατά την αναπαραγωγή παίρνει ένα πολύ έντονο 
κόκκινο χρώμα. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου, τα ενήλικα πουλιά έχουν ένα πιο θαμπό και πορτοκαλί 
έως κιτρινωπό σάκο, όπως και τα ανώριμα πουλιά. Ένας ενήλικος Αργυροπελεκάνος έχει μακρύτερα και 
σγουρά, μακρόστενα φτερά στο κεφάλι και χαρακτηριστικό άσπρο ή πολύ ανοιχτό κίτρινο μάτι. Οι αρσενικοί 
Αργυροπελεκάνοι είναι ελαφρώς μεγαλύτεροι από τους θηλυκούς. 

Οι Αργυροπελεκάνοι απαντούν στο Βόρειο ημισφαίριο, κυρίως σε υγρότοπους με γλυκό νερό αλλά και 
σε παράκτιους υγρότοπους όπως δέλτα ποταμών και λιμνοθάλασσες σαν αυτές του Αμβρακικού και του 
Μεσολογγίου. Φτιάχνουν τις φωλιές τους στο έδαφος σε φυσικές ή τεχνητές νησίδες, οι οποίες περιβάλλονται 
από νερό έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγισή τους από θηλαστικά - θηρευτές. Οι φυσικές νησίδες 
μπορεί να είναι από χώμα, πέτρες ή υδρόβια βλάστηση, ενώ μπορεί να κατασκευάσουν φωλιές και επάνω 
σε τούφες  καλαμώνων. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου, οι Αργυροπελεκάνοι επισκέπτονται υγρότοπους, 
φυσικούς αλλά και τεχνητούς, που θα τους εξασφαλίσουν τροφή και ασφαλή μέρη για κούρνια. Τα μέρη 
αυτά πρέπει να περιβάλλονται από ανοιχτές επιφάνειες νερού τις οποίες χρειάζονται για την απογείωση 
και προσγείωσή τους. Κατά τις μετακινήσεις τους, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν και ανοιχτές εκτάσεις ή 
χωράφια για ξεκούραση. 

2.1 Αποκλειστικά (σχεδόν) ψαροφάγοι!

Οι Αργυροπελεκάνοι τρέφονται κυρίως με ψάρια μεγέθους 5-30 εκ. (γλυκού κυρίως νερού αλλά και αλμυρού) 
και χρειάζονται περίπου 1.600 γραμμάρια ψαριών την ημέρα ανά άτομο. Τρέφονται με ποικιλία ειδών 
ψαριών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ανά εποχή. Μελέτες σε παράκτιους υγρότοπους έχουν καταγράψει 
χέλια, γοβιούς, γλινούς, αθερίνα και γαρίδες στη δίαιτά τους. Τρέφονται κυρίως με είδη του γλυκού νερού 
όπως κυπρινοειδή (κυπρίνοι, πεταλούδες κ.λπ.). 

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, οι διατροφικές τους ανάγκες αυξάνονται, 
καθώς το 20% της τροφής που καταναλώνουν προορίζεται για τους νεοσσούς. 

2.2 Τα ζευγάρια των Αργυροπελεκάνων 

Οι Αργυροπελεκάνοι αναπαράγονται συγχρονισμένα και σε αποικίες όπου φτιάχνουν τις φωλιές τους τη μία 
δίπλα στην άλλη, σε μικρές ομάδες. Κατασκευάζουν τις φωλιές τους από καλάμια και άλλη βλάστηση. Οι φωλιές 
είναι σχετικά μεγάλες κατασκευές τις οποίες ξαναφτιάχνουν κάθε χρόνο, αν και κάποιες ανανεώνονται και 
χρησιμοποιούνται για αρκετά χρόνια. Μεγάλη επιτυχία έχουν και οι τεχνητές -συνήθως ξύλινες- πλατφόρμες, 
όπως στη Λίμνη Κερκίνη, επάνω στις οποίες οι Αργυροπελεκάνοι φτιάχνουν τις φωλιές τους.
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Οι Αργυροπελεκάνοι της αποικίας στη Μικρή Πρέσπα φθάνουν στη λίμνη τον Ιανουάριο. Σε άλλες αποικίες, 
όπως στη Λίμνη Κερκίνη ή στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, είναι παρόντες όλο τον χρόνο λόγω των πιο 
ήπιων θερμοκρασιών. Στην αποικία εντός της Λιμνοθάλασσας Κλείσοβας στο Μεσολόγγι, έχει παρατηρηθεί 
η νωρίτερα καταγεγραμμένη έναρξη της αναπαραγωγής, στα μέσα Δεκεμβρίου. Έχει εκτιμηθεί ότι μέσα 
σε 20 χρόνια έχει μετατοπιστεί η ημερομηνία ωοτοκίας 35 ημέρες νωρίτερα λόγω της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας την περίοδο του χειμώνα, γεγονός που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. 

Όταν οι Αργυροπελεκάνοι καθίσουν πια στη φωλιά τους, θα γεννήσουν ένα αβγό εντός 5 ημερών και 
μετά από 1-2 ημέρες ένα ακόμα. Επωάζουν για περίπου έναν μήνα καλύπτοντάς τα αβγά τους με τη νηκτική 
μεμβράνη των ποδιών τους και έπειτα με το σώμα τους. Όταν ο ένας γονιός επωάζει τα αβγά, ο άλλος φέρνει 
κομμάτια από καλάμια και άλλα υλικά για την κατασκευή και συντήρηση της φωλιάς τους. Περίπου το 90% 
των αβγών θα εκκολαφθούν. Οι νεοσσοί γεννιούνται γυμνοί και μέσα σε επτά ημέρες έχουν καλυφθεί με 
άσπρα πούπουλα. Έως την ηλικία των δυόμιση μηνών, εξαρτώνται πλήρως από τους γονείς τους. 

Και οι δύο γονείς ταΐζουν τα μικρά σε βάρδιες, με έναν πολύ χαρακτηριστικό 
τρόπο: ο νεοσσός βουτά με λαιμαργία το κεφάλι του στο ράμφος του γονέα
και τρώει τα ψάρια κατευθείαν από τον πρόλοβο του στομάχου! 

2.3 Σχεδόν απειλούμενος 

Ο Αργυροπελεκάνος μέχρι το 2017 ήταν παγκοσμίως απειλούμενο είδος στην κατηγορία «Τρωτό», 
δηλαδή διέτρεχε υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Κατόπιν ανταπόκρισης στα μέτρα προστασίας του είδους που 
ελήφθησαν, ο Αργυροπελεκάνος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον είδος «Σχεδόν Απειλούμενο». Δεν έχει 
όμως διαφύγει από τον κίνδυνο, καθώς εξαρτάται πλήρως από τις δράσεις προστασίας για την επιβίωσή 
του. Υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί υπο-πληθυσμοί του είδους. Στην Ελλάδα, οι Αργυροπελεκάνοι ανήκουν 
στον πληθυσμό που χρησιμοποιεί τη μεταναστευτική διαδρομή της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. 
Δεν μεταναστεύουν σε μεγάλες αποστάσεις, φωλιάζουν και τρέφονται στα Βαλκάνια και την Τουρκία. Η 
δεύτερη ομάδα πληθυσμών είναι καθαρά μεταναστευτική, αναπαράγεται κυρίως στη Ρωσία και το Καζακστάν 
ενώ διαχειμάζουν κυρίως στο Ιράν, την Ινδία και το Πακιστάν. Ο τρίτος υπο-πληθυσμός είναι ο μικρότερος 
και πιο απειλούμενος. Αναπαράγεται στις λίμνες της δυτικής Μογγολίας και διαχειμάζει στην ακτή της 
νοτιοανατολικής Κίνας. Συνολικά, ο πληθυσμός του Αργυροπελεκάνου αριθμεί 7.342 – 8.894 ζευγάρια, 
δηλαδή περίπου 27.000 άτομα. Η μεγαλύτερη αποικία του είδους βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα, όπου το 
2020 φώλιασαν 1.585 ζευγάρια Αργυροπελεκάνων. Ο Αργυροπελεκάνος συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο 
Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και προστατεύεται αυστηρά από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία.  
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Ήξερες ότι… 

Συχνά οι Αργυροπελεκάνοι παρατηρούνται να ψαρεύουν και να τρέφονται 
σε συνεργασία με τους Κορμοράνους. Η συνεργασία αυτή είναι μάλλον 
προς όφελος των Αργυροπελεκάνων, καθώς οι Κορμοράνοι ως ικανοί 
δύτες βουτούν στα βαθύτερα νερά των υγροτόπων και «ανεβάζουν» τα 
ψάρια στην επιφάνεια, όπου τα περιμένουν οι Αργυροπελεκάνοι. Οι 
Αργυροπελεκάνοι μπορούν να πιάσουν ψάρια σε βάθος που φτάνει μόνο 
το ένα μέτρο, δηλαδή όσο το μήκος του ράμφους και του λαιμού τους. 

Οι Αργυροπελεκάνοι, αν και μεγαλόσωμα πουλιά, είναι ικανοί ανεμοπόροι 
λόγω της μεγάλης επιφάνειας της φτερούγας τους. Έχουν επίσης σχεδόν 
κούφια κόκαλα, τα οποία αποτελούν μόλις το 1/10 του συνολικού τους 
βάρους. 

Όταν ψαρεύουν, ο σάκος τους γεμίζει με νερό, ο όγκος του οποίου φτάνει 
τα 13 λίτρα! Φροντίζουν όμως να τον αδειάσουν, γέρνοντας το κεφάλι 
τους στο πλάι ώστε να καταπιούν στη συνέχεια την ψαριά τους. 
©
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Σημαντικές περιοχές για τους Αργυροπελεκάνους 

3.1 Αμβρακικός Κόλπος

Ν2Κ*, ΣΠΠ*, Εθνικό Πάρκο, Υγρότοπος Ραμσάρ 

Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ο μεγαλύτερος κλειστός κόλπος στην Ευρώπη και τον χειμώνα φιλοξενεί το 16% 

του συνόλου των υδρόβιων πουλιών που διαχειμάζουν στην Ελλάδα, δηλαδή τα περισσότερα πουλιά από 

κάθε άλλον υγρότοπο. Πάνω από 216 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στον Αμβρακικό.

Ο Αμβρακικός φιλοξενεί μία από τις δύο παλαιότερες αποικίες Αργυροπελεκάνων στην Ελλάδα, καθώς 

καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1857! Πλέον, 150 περίπου ζευγάρια Αργυροπελεκάνων φωλιάζουν σε 

φυσικές νησίδες στις Λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό. Η αποικία της Πρέσπας και η αποικία του 

Αμβρακικού αποτελούν τις παλαιότερες στην Ελλάδα. 

Δυστυχώς στον Αμβρακικό Κόλπο επιτρέπεται το κυνήγι σε σημαντικές περιοχές για τα πουλιά ενώ είναι 

συχνά τα φαινόμενα λαθροθηρίας. 

3.2 Λίμνη Μικρή Πρέσπα

Ν2Κ, ΣΠΠ, Εθνικό Πάρκο, Υγρότοπος Ραμσάρ, 
μαζί με τη Μεγάλη Πρέσπα είναι διασυνοριακό πάρκο

Περισσότερα από 260 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή ενώ εντός των λιμνών διαβιούν 

ενδημικά είδη ψαριών όπως το τσιρόνι, το οποίο αποτελεί και την κύρια λεία του Αργυροπελεκάνου. Στην 

περιοχή φωλιάζει και παραμένει όλο τον χρόνο ένας μικρός πληθυσμός Σταχτόχηνας.

Η αποικία του Αργυροπελεκάνου στην Πρέσπα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, καθώς φιλοξενεί πάνω από 

1.300 ζευγάρια. Οι Αργυροπελεκάνοι εμφανίζονται στην περιοχή προς τα τέλη Ιανουαρίου, καθώς λόγω του 

υψόμετρου της λίμνης στα 850 μέτρα, τον χειμώνα τα ψάρια παραμένουν στα βαθύτερα στρώματα της λίμνης. 

Η άφιξή τους σηματοδοτεί και την έναρξη της αναπαραγωγικής τους φάσης. Οι Αργυροπελεκάνοι φωλιάζουν 

σε φυσικές νησίδες από ριζώματα καλαμιών. Στη Μικρή Πρέσπα φωλιάζουν επίσης και Ροδοπελεκάνοι, 

λίγους μήνες αργότερα από τους Αργυροπελεκάνους, συχνά στις ίδιες νησίδες. 

* NATURA 2000 | ΣΠΠ: Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά 
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3.3 Λίμνη Κερκίνη 

Ν2Κ, ΣΠΠ, Εθνικό Πάρκο, Υγρότοπος Ραμσάρ

Η Λίμνη Κερκίνη είναι μία ημι-φυσική λίμνη που ουσιαστικά δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή 

φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Ο αρχικός στόχος για την κατασκευή του ταμιευτήρα ήταν η άρδευση της 

κοιλάδας των Σερρών, όμως πλέον η Λίμνη Κερκίνη φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών. 

Από το 2002 φωλιάζουν εκεί Αργυροπελεκάνοι (αργότερα και ένας μικρός αριθμός Ροδοπελεκάνων), 

σε τεχνητές νησίδες από πέτρες και σε ξύλινες υπερυψωμένες πλατφόρμες που κατασκεύασε ο Φορέας 

Διαχείρισης. Οι Αργυροπελεκάνοι της Κερκίνης προέρχονται από τους Αργυροπελεκάνους που φώλιαζαν 

στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα, ενώ στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί δακτυλιωμένοι πελεκάνοι από γειτονικές 

χώρες. Στην Κερκίνη συνήθως φωλιάζουν πάνω από 150 ζευγάρια Αργυροπελεκάνων. Καθώς η στάθμη 

της λίμνης εξαρτάται πλήρως από τη λειτουργία του φράγματος του ταμιευτήρα, υπάρχουν περιπτώσεις που 

η χαμηλή στάθμη των νερών δεν επιτρέπει την προστασία των νησίδων από θηρευτές με αποτέλεσμα τη 

θήρευση αβγών και την όχληση από αλεπούδες και τσακάλια. Η Κερκίνη αποτελεί διεθνή προορισμό για 

τη φωτογράφιση Αργυροπελεκάνων, καθώς η αρμονική σχέση τους με τους ψαράδες της λίμνης επιτρέπει 

κοντινές και πολύ εντυπωσιακές λήψεις. 

3
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3.4 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 

 Ν2Κ, ΣΠΠ, Εθνικό Πάρκο, Υγρότοπος Ραμσάρ

Στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου καταγράφονται στις «Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων 
Πουλιών» τα περισσότερα υδρόβια είδη (89) από κάθε άλλον υγρότοπο στη χώρα. 

Υπάρχουν καταγραφές για ύπαρξη αποικίας Αργυροπελεκάνου στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου από το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μαρτυρίες για το φώλιασμα εκεί μέχρι τη δεκαετία του 1940. Έπειτα από 
εκείνη την περίοδο, απουσιάζει ως αναπαραγόμενο είδος από την περιοχή έως το 2011, όταν ένας νεοσσός 
ξεβράστηκε στο ανάχωμα που οδηγεί από την πόλη του Μεσολογγίου στην Τουρλίδα και αποκάλυψε τη νέα 
αποικία του είδους στην περιοχή. Ο Αργυροπελεκάνος φωλιάζει σε νησίδες εντός της Λιμνοθάλασσας της 
Κλείσοβας, οι οποίες αποτελούνται από υπολείμματα αναχωμάτων και λόφους από μπάζα από την εποχή που 
επιχειρήθηκαν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή. Φωλιάζει επίσης σε φυσικές νησίδες στο δυτικό 
μέρος της κεντρικής Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Οι Αργυροπελεκάνοι της περιοχής προέρχονται από 
τη μεγάλη αποικία του Αμβρακικού. Η αποικία του Μεσολογγίου έχει ανοδική τάση και συνολικά στην περιοχή 
φωλιάζουν περίπου 150 ζευγάρια Αργυροπελεκάνων. 

3.5 Λίμνη Κάρλα 

Ν2Κ, ΣΠΠ

Η Κάρλα αποτελείται από έναν μεγάλο ταμιευτήρα και μερικούς μικρότερους που δημιουργήθηκαν στον 
χώρο της πρώην Λίμνης Κάρλας, η οποία αποξηράνθηκε το 1962. Στον μεγάλο ταμιευτήρα  διατηρείται 
αποικία Αργυροπελεκάνων από το 2011. Λόγω αύξησης της στάθμης της λίμνης και κατάκλισης της αρχικής 
νησίδας την οποία είχαν αποικήσει, οι Αργυροπελεκάνοι μετέφεραν τις φωλιές τους σε μια μεγάλη νησίδα 
από πέτρες που υπήρχε κατασκευασμένη από παλιά για το φώλιασμα υδρόβιων πουλιών. Εκεί φωλιάζουν από 
το 2018 αρκετές δεκάδες Αργυροπελεκάνοι και ενίοτε αρκετοί Ροδοπελεκάνοι. Λόγω του μεγάλου αριθμού 
Αργυροπελεκάνων στην περιοχή, η Λίμνη Κάρλα πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως 
περιοχή Ραμσάρ, δηλαδή περιοχή διεθνούς σημασίας για το είδος.  

3.6 Λίμνη Χειμαδίτιδα

Ν2Κ, ΣΠΠ

Η Λίμνη Χειμαδίτιδα είναι μία ρηχή ευτροφική λίμνη, η οποία συνδέεται μέσω ενός καναλιού με τη γειτονική 
Λίμνη Ζάζαρη. 

Αποτελεί σημαντική περιοχή για την τροφοληψία των Αργυροπελεκάνων που αναπαράγονται στην Πρέσπα, 
μερικοί από τους οποίους δημιούργησαν νέα αποικία στην περιοχή το 2016 ανάμεσα στους καλαμώνες 
της λίμνης. Τα αναπαραγόμενα ζευγάρια Αργυροπελεκάνων αυξάνονται στην περιοχή ενώ το 2020 
καταμετρήθηκαν 129 φωλιές. Ροδοπελεκάνοι επισκέπτονται τη λίμνη για να τραφούν. 

3
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Απειλές για τους Αργυροπελεκάνους
Οι Αργυροπελεκάνοι δεν έχουν φυσικούς εχθρούς. Η κύρια απειλή για τον Αργυροπελεκάνο σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι η μείωση των κατάλληλων περιοχών για φώλιασμα, τροφοληψία και κούρνια, ειδικά στη Ρωσία 
όπου οι περισσότερες αποικίες του είδους βρίσκονται εκτός προστατευόμενων περιοχών. Η αποξήρανση 
των υγροτόπων αποτελεί ακόμα υπαρκτή απειλή, η οποία μαζί με άλλες αιτίες όπως η διάβρωση, αλλοιώνουν 
τα αναγκαία χαρακτηριστικά μιας περιοχής κατάλληλης για τον Αργυροπελεκάνο, τα οποία είναι οι νησίδες 
από καλάμια ή χώμα περικλειόμενες από νερό, ασφαλή μέρη για ξεκούραση και επαρκής ποσότητα ψαριών. 
Στις περιοχές αυτές πρέπει επίσης οι Αργυροπελεκάνοι να μην ενοχλούνται και να μην καταδιώκονται. 

Στην Ελλάδα, σημαντική απειλή για τον Αργυροπελεκάνο είναι η όχληση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, 
η οποία συνήθως προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες πολύ κοντά στις αποικίες του είδους, όπως 
το ψάρεμα, το κυνήγι, η απόβαση στις αποικίες, η φωτογράφιση αλλά και η άθληση (π.χ. kite-surfing, 
κωπηλασία). Οι δραστηριότητες αυτές πλησίον των αποικιών, μπορεί να οδηγήσουν σε αναστάτωση των 
Αργυροπελεκάνων οι οποίοι εγκαταλείπουν τρομαγμένοι την αποικία και άθελά τους «σπρώχνουν» τα αβγά 
έξω από τη φωλιά ή τα συνθλίβουν. Μπορεί ακόμα και να εγκαταλείψουν την αποικία με αποτέλεσμα να 
πεθάνουν οι νεοσσοί από ασιτία, υπερθερμία, υποθερμία ή και θήρευση.

Οι Αργυροπελεκάνοι κινδυνεύουν επίσης από τα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια στα οποία συχνά 
προσκρούουν, καθώς δεν τα αντιλαμβάνονται έγκαιρα έτσι ώστε να τα αποφύγουν, κυρίως σε κακές 
συνθήκες φωτισμού (ανατολή, δύση, κακοκαιρία). Είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην πρόσκρουση καθώς λόγω 
του μεγάλου μεγέθους του σώματός τους όπως και το γεγονός ότι συχνά πετούν σε κοπάδια, δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ελιχθούν εγκαίρως. 

Ο Αργυροπελεκάνος είναι αποικιακό είδος, δηλαδή φωλιάζει σε αποικίες με συχνά μεγάλο αριθμό φωλιών 
πολύ κοντά η μία στην άλλη και κινείται σε κοπάδια. Ως εκ τούτου, απειλείται από τη γρίπη των πτηνών 
ενώ κρούσματα έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν σε αρκετά άτομα του είδους και στην Ελλάδα. Μαζικές 
θανατώσεις Αργυροπελεκάνων έχουν διαπιστωθεί στην Ελλάδα από κυανοτοξίνες ή/και φυτοφάρμακα.

Λιγότερο συνηθισμένη πλέον αλλά ακόμα υπαρκτή απειλή, είναι η λαθροθηρία. 

4
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Διεθνή προγράμματα για την προστασία τους
Από το 1983 ξεκίνησε διεθνές πρόγραμμα για την προστασία του Αργυροπελεκάνου, το οποίο στην 
Ελλάδα αφορούσε τις περιοχές της Πρέσπας, της Κερκίνης και του Αμβρακικού. Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος έγινε ευρέως γνωστό το είδος και οι ανάγκες του, τόσο στην επιστημονική κοινότητα αλλά 
και το ευρύ κοινό. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το είδος τα τελευταία 30 χρόνια έχουν οδηγήσει στην 
ανάκαμψή του πληθυσμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Λόγω των μέτρων προστασίας του είδους, ο Αργυροπελεκάνος δεν 
κατατάσσεται πλέον στα απειλούμενα είδη. Για να παραμείνει όμως στα 
ασφαλή είδη είναι απαραίτητη η διατήρηση των μέτρων προστασίας. 

Το 2018 συντάχθηκε και υιοθετήθηκε Διεθνές Σχέδιο Δράσης για το είδος, στο οποίο παρουσιάζονται 
οι απειλές του είδους και οι προτεινόμενες δράσεις διατήρησης ανά χώρα σε όλο το εύρος κατανομής 
του είδους στην Ευρώπη και την Ασία. Η πρώτη δράση της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας για την 
προστασία απειλούμενων ειδών ήταν η φύλαξη των αποικιών του Αργυροπελεκάνου στον Αμβρακικό Κόλπο 
το 1985 ενώ αυτή την περίοδο (2019-2024) συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για την προστασία 
του είδους δίνοντας σε εθνικό επίπεδο έμφαση στις αποικίες του είδους στον Αμβρακικό και το Μεσολόγγι.
Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών συντονίζει και συμμετέχει εδώ και δεκαετίες σε προγράμματα μελέτης 
και προστασίας του είδους και σε συνεργασία με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει υλοποιήσει απογραφές 
για τον πληθυσμό του είδους στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τους Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών συντάσσεται η εθνική αναφορά για τον Αργυροπελεκάνο, η οποία 
περιλαμβάνει αναπαραγωγικά δεδομένα για όλες τις αποικίες στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου και του 
Ροδοπελεκάνου), δηλαδή αριθμό φωλιών και νεοσσών, αλλά και σημαντικές παρατηρήσεις για το είδος και 
σε άλλες περιοχές. Οι Φορείς Διαχείρισης υλοποιούν ποικίλες δράσεις για την προστασία και μελέτη του 
είδους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στη Λίμνη Κερκίνη, όπου ο Φορέας Διαχείρισης κατασκεύασε το 
2003 υπερυψωμένες ξύλινες πλατφόρμες και αργότερα νησίδες από πέτρες και χώμα οι οποίες αποικήθηκαν 
επιτυχώς και πλέον φωλιάζουν κάθε χρόνο αρκετές δεκάδες ζευγάρια Αργυροπελεκάνων. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ενότητες
Δραστηριοτήτων
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Οι πελεκάνοι
της Ελλάδας

Με λίγα λόγια: 
Τα παιδιά γνωρίζουν τους πελεκάνους της Ελλάδας μέσα από προβολή 

ταινιών, σύντομα δρώμενα, έρευνα στο διαδίκτυο, ζωγραφική και 

παρατήρηση έργων τέχνης.   

30

1
Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα μορφολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των πελεκάνων, να διακρίνουν τον Αργυροπελεκάνο από τον Ροδοπελεκάνο, να αποτυπώσουν εικαστικά τις πληροφορίες που έλαβαν για τον Αργυροπελεκάνο.

Υλικά: 
Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, λευκές κόλλες, μολύβια, μπογιές, κόλλες, 

ψαλίδια, ελεύθερη επιλογή υλικών για κολλάζ (εικόνες από περιοδικά, υφάσματα 

κ.λπ.)
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Ήξερες ότι… 
Οι πελεκάνοι είναι από τα αρχαιότερα είδη πουλιών της Γης. Απολίθωμα πελεκάνου 
ηλικίας 30 εκατομμυρίων ετών που βρέθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία, εξαιρετικής 
ομοιότητας με τους σύγχρονούς του, αποκαλύπτει τη μακραίωνη παρουσία τους στον 
πλανήτη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον εντοπισμό και άλλων αντίστοιχων 
απολιθωμάτων. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τις μεταναστευτικές τους 
κινήσεις στα Βαλκάνια. Δεδομένης της μακραίωνης συνύπαρξής τους με τον άνθρωπο 
έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης και λατρείας, χωρίς όμως να απουσιάζουν διαχρονικά 
οι περιπτώσεις θήρευσής τους. Σήμερα, ο πλανήτης μας φιλοξενεί συνολικά 8 είδη 
πελεκάνων. Στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη θα συναντήσουμε δύο είδη πελεκάνων: 
τον Ροδοπελεκάνο (Pelecanus onocrotalus) και τον Αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus). 
Αν και τα δύο είδη φωλιάζουν στην Ελλάδα, οι Αργυροπελεκάνοι παραμένουν όλο τον 
χρόνο πραγματοποιώντας μικρές μετακινήσεις, ενώ αντίθετα οι Ροδοπελεκάνοι είναι 
μετανάστες μεγάλων αποστάσεων, καθώς έρχονται την άνοιξη για να φωλιάσουν και το 
φθινόπωρο επιστρέφουν στην Αφρική. Ο Αργυροπελεκάνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
είδη πουλιών με ύψος 1,20 μέτρα και άνοιγμα φτερών που μπορεί να ξεπεράσει τα 3 
μέτρα! Παρά το μεγάλο του μέγεθος, διατηρεί την ικανότητα πτήσης κατατάσσοντας τον 
ως ένα από τα μεγαλύτερα πουλιά με την ικανότητα αυτή. 

1
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Οι δραστηριότητες
Ασημί και ροδαλός 
Ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τα ασπρόμαυρα σχέδια των δύο ειδών πελεκάνων του 
φύλλου δραστηριότητας «Πελεκάνοι της Ελλάδας» με βάση τις οδηγίες που δίνονται. Στη 
συνέχεια, καλέστε τα παιδιά να πραγματοποιήσουν σε μικρές ομάδες συγκρίσεις μεταξύ των δύο 
ειδών, ως προς τα χρώματά τους ή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. λοφίο στο κεφάλι). 
Οι ομάδες καταγράφουν στο ίδιο φύλλο τις απαντήσεις τους ανακοινώνοντας στον κύκλο τα 
αποτελέσματά τους. Συζητήστε με τα παιδιά: 

• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο ειδών πελεκάνων; 

• Πόσο εύκολη είναι η διάκριση μεταξύ των δύο ειδών στη φύση; 

Οι πελεκάνοι στον κινηματογράφο 
Οι συνήθειες, τα χαρακτηριστικά, η ιδιαίτερη εμφάνιση αλλά και η έκφραση στοργής με την οποία 
έχουν συνδεθεί οι πελεκάνοι, φαίνεται πως είναι ικανά στοιχεία για να μεταφερθεί η ζωή τους στη 
μεγάλη οθόνη. Δεν είναι λίγες οι φορές που πελεκάνοι πρωταγωνιστούν σε ταινίες, ακόμα και 
με τη φυσική τους παρουσία. Ζητήστε από τα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες για τις ταινίες 
του φύλλου δραστηριότητας «Οι πελεκάνοι στη μεγάλη οθόνη». Από κοινού και ανάλογα με 
την ηλικία των παιδιών, επιλέξτε μία (ή περισσότερες) από αυτές για να την προβάλετε στην τάξη. 
Συζητήστε με τα παιδιά (ενδεικτικά): 

• Ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις για τον βασικό χαρακτήρα της ταινίας; Χρησιμοποιήστε επιθετικούς 
προσδιορισμούς για να τον περιγράψετε. Σας άρεσε; Γιατί; Γιατί όχι; 

• Μετά από την προβολή της ταινίας, άλλαξαν τα συναισθήματα και οι σκέψεις σας για τον χαρακτήρα;

• Ποιες σκηνές από την ταινία υποστηρίζουν τον τρόπο που σκέφτεστε και αισθάνεστε για τον χαρακτήρα; 

• Πληροφορηθήκατε από την ταινία κάτι που δεν γνωρίζατε για τους πελεκάνους; Αν ναι, τι ήταν αυτό; 

• Πώς παρουσιάζονται οι πελεκάνοι σε κάθε ταινία; Ποιες σκηνές είναι πιο κοντά στην καθημερινότητα 
ενός ζώου που ζει ελεύθερο στη φύση, όπως ο Αργυροπελεκάνος ή ο Ροδοπελεκάνος; 

1
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Ο χορός των πελεκάνων 
Οι παραπάνω ταινίες περιέχουν πολλές σκηνές με τους πελεκάνους σε κίνηση: απογειώνονται 
χτυπώντας τις τεράστιες φτερούγες τους για να σηκώσουν το μεγάλο τους σώμα, ανεμοπορούν 
σιωπηλά στον αέρα, προσγειώνονται, κάνουν μικρά βήματα στο έδαφος, βουτάνε το εντυπωσιακό 
τους ράμφος στο νερό για να πιάσουν ψάρια, καταπίνουν την τροφή τους. Καλέστε τα παιδιά να 
ανακαλέσουν τις σκηνές αυτές και να κινηθούν στον χώρο αναπαριστώντας διαδοχικά τις κινήσεις 
των πελεκάνων. Ενθαρρύνετε τα παιδιά δίνοντάς τους κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες αλλά 
και πραγματοποιώντας αντίστοιχες μιμήσεις! Καλέστε τα παιδιά, σε ομάδες, να επιλέξουν τις 
κινήσεις που προτιμούν και να συνθέσουν μία δική τους σύντομη ιστορία με θέμα τη ζωή ενός 
πελεκάνου. Παρουσιάζουν την ιστορία τους με τη μορφή ενός δρώμενου, σιωπηλού ή μη! 

Το μυστήριο του πελεκάνου! 
Οι πελεκάνοι έχουν εμπνεύσει τον άνθρωπο στη ζωγραφική, τη γλυπτική, την απόδοση 
συμβολισμών, τη συγγραφή βιβλίων, αλλά και στον κινηματογράφο. Γιατί άραγε έχουν 
προκαλέσει τόσο το ενδιαφέρον του ανθρώπου; Τι είναι αυτό που τους κάνει ξεχωριστούς 
και διάσημους; Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες για τους πελεκάνους στο 
διαδίκτυο. Οι πληροφορίες μπορούν να αφορούν στοιχεία οικολογίας των πελεκάνων, στοιχεία 
που αφορούν τη σχέση του με τον άνθρωπο (πολιτισμικά στοιχεία), τους βασικούς κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν σήμερα κ.ά. 

Μπορείτε να δώσετε ατομικά στα παιδιά το φύλλο δραστηριότητας «Έρευνα για τους 
πελεκάνους» για να καταγράψουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν γι’ αυτούς. Τα στοιχεία 
μπορούν να αποδοθούν λεκτικά ή/και με τη χρήση εικόνων. Στο κέντρο του φύλλου βρίσκεται 
ο πρωταγωνιστής της έρευνάς τους, ενώ τα βέλη που ξεκινούν από αυτόν κατευθύνουν στην 
πληροφορία που ζητείται κάθε φορά στα αντίστοιχα πλαίσια. Όσα παιδιά το επιθυμούν, 
παρουσιάζουν στον κύκλο τα αποτελέσματά τους. Συζητήστε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που κάνουν ξεχωριστούς για κάθε παιδί τους πελεκάνους. 

Οι πελεκάνοι στην τέχνη
Ως ένα αναγνωρίσιμο είδος, οι πελεκάνοι απεικονίζονται σε ποικίλες αναπαραστάσεις. Τα 
παιδιά σε ομάδες μελετούν τα τέσσερα έργα τέχνης του φύλλου δραστηριότητας «Οι πελεκάνοι 
στην τέχνη». Τα έργα αναπαριστούν: α) Ενήλικο και νεαρό Αργυροπελεκάνο, β) Πελεκάνο σε 
ανάπαυση, γ) Αποικία Ροδοπελεκάνων, δ) Το εντυπωσιακό ράμφος ενός πελεκάνου. Καλέστε τα 
παιδιά σε συζήτηση:   

• Ποιο έργο κινεί το ενδιαφέρον σας; 

• Τι διακρίνετε σε αυτό; 

• Αναγνωρίζετε το είδος του πελεκάνου που απεικονίζεται; 

• Ποιο χαρακτηριστικό των πελεκάνων αναδεικνύει ο κάθε καλλιτέχνης; 

1
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Ο δικός μας πελεκάνος 

Συζητήστε με τα παιδιά ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν στους πελεκάνους. 

Καταγράψτε στον πίνακα τις προτάσεις των παιδιών χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά. Στη συνέχεια, 

καλέστε τα παιδιά σε ομάδες να συνθέσουν ένα κολλάζ που να αποτυπώνει την εμπειρία τους από 

τον κόσμο των πελεκάνων. Οι λέξεις ή οι εικόνες που θα χρησιμοποιήσουν μπορεί να αφορούν 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τα συναισθήματα των 

παιδιών γι’ αυτούς κ.λπ. Τα παιδιά αντλούν υλικό από εφημερίδες, περιοδικά ή και εικόνες από 

το διαδίκτυο, αν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. Μπορούν να εμπλουτίσουν το κολλάζ 

τους χρησιμοποιώντας μικτά υλικά όπως χαρτί γκοφρέ, χοντρό χαρτόνι, λεπτά χαρτιά, σελίδες 

εφημερίδων και περιοδικών, φωτογραφίες, υφάσματα, κορδέλες, κουμπιά κ.λπ. Οι ομάδες 

πειραματίζονται πριν καταλήξουν στην οριστική σύνθεση των υλικών, ενώ συμπληρώνουν το 

κολλάζ τους χρησιμοποιώντας μπογιές. 

Εναλλακτικά, μπορούν να εντοπίσουν μία εικόνα ή φωτογραφία σχετική με το θέμα τους και να 

επέμβουν εικαστικά σε αυτήν. Αν το επιθυμούν, μπορούν να αξιοποιήσουν το περίγραμμα που 

δίνεται στο φύλλο δραστηριότητας «Ο δικός μας πελεκάνος», ως βάση για την εικαστική τους 

δράση, εκτυπώνοντάς το σε μέγεθος Α4 ή και μεγαλύτερο.

1

Απολίθωμα πελεκάνου που βρέθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία. τη δεκαετία του 1980.
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Πελεκάνοι της Ελλάδας 

Αργυροπελεκάνος

Κεφάλι: γκρι ανοιχτό

Σώμα: γκρι ανοιχτό 

Σάκος: πορτοκαλί ή κόκκινο

Ράμφος: γκρι

Πόδια: γκρι 

Βλέφαρα: κίτρινο

Μάτια: λευκό 

Ροδοπελεκάνος

Κεφάλι: λευκό 

Μάσκα γύρω από τα μάτια: ροζ σκούρο 

Σώμα: λευκό 

Σάκος: κίτρινο

Ράμφος: γκρι

Πόδια: κίτρινα  

Βλέφαρα: ροζ σκούρο

Αν θέλεις, μπορείς να «δώσεις» μία ροζ απόχρωση στο κεφάλι και το σώμα του Ροδοπελεκάνου!

1

Μπορείτε να εντοπίσετε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη πελεκάνων ως προς τα 
χρώματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους; Σημειώστε τις διαφορές τους εδώ
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Οι πελεκάνοι στη μεγάλη οθόνη 

The Pelican and the Snipe (Walt Disney) (1944): 
Ταινία κινουμένων σχεδίων της Walt Disney με αφηγητή 
τον Στέρλινγκ Χόλογουεϊ (Sterling Holloway), ηθοποιό 
κινουμένων σχεδίων που μεταξύ άλλων έχει μείνει 
γνωστός για τη φωνή του ως «Γουίνι το Αρκουδάκι» (Win-
nie the Pooh). Η δράση της ταινίας διαδραματίζεται σ’ έναν 
φάρο, στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα έξω από 
το Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη. Αφορά δύο φίλους, 
τον Μόντε και τον Βιδέο ή Βίντι! Ο Βίντι, το Μπεκατσίνι, 
περνά ξάγρυπνος τα βράδια του για να προστατεύσει τον 
υπνοβάτη φίλο του, Μόντε τον πελεκάνο. Μια ιστορία για 
τη φιλία των δύο πρωταγωνιστών με αίσιο τέλος.

Pelican Dreams (Judy Irving) (2014): Ντοκιμαντέρ με 
πρωταγωνιστές δύο νεαρούς Καφέ Πελεκάνους (Pelecanus occiden-
talis) που βρίσκονται σε Κέντρο Περίθαλψης στην Καλιφόρνια, τον 
Γκίγκι (Gigi) και τον Μόρο (Morro). Η σκηνοθέτης καταγράφει την 
πορεία των δύο πελεκάνων, καθώς και των ανθρώπων που έχουν 
αναλάβει τη φροντίδα τους μέχρι να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους 
για να επιστρέψουν στη φύση. Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται 
πλάνα από τις αναπαραγωγικές αποικίες των πελεκάνων στα νησιά 
Τσάνελ (Channel Islands) και στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια 
(Baja California), ενώ δίνονται πληροφορίες για το πώς η χρήση του 
DDT τις περασμένες δεκαετίες σχεδόν οδήγησε τους πελεκάνους σε 
εξαφάνιση. Γίνεται επίσης, σύντομη αναφορά στις τραγικές συνέπειες 
από την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού, το 2010.

Nicostratos le pélican (Olivier Horlait) (2011). Παραγωγή 
Γαλλίας, Ελλάδας και Βελγίου. Έχει βασιστεί στο ομότιτλο 
βιβλίο για παιδιά και νέους του Ερίκ Μπουασέ (Éric Bois-
set). Ο έφηβος Γιάννης ζει με τον πατέρα του, Δημοσθένη 
(Εμίρ Κουστουρίτσα), σ’ ένα νησί των Κυκλάδων. Από 
την ημέρα που η μητέρα του Γιάννη έφυγε από τη ζωή, ο 
πατέρας παραμένει σιωπηλός και απόμακρος. Όταν ο Γιάννης 
αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός νεοσσού Ροδοπελεκάνου, τον 
οποίο ονομάζει Νικόστρατο, όλα θα αλλάξουν. Η τρυφερή 
σχέση που θα αναπτυχθεί ανάμεσά τους θα επηρεάσει τη 
σχέση με τον πατέρα του, αλλά και την καθημερινότητα όλων 
των κατοίκων του νησιού. ΒΡΑΒΕΙΑ: TIFF Kids International 
Film Festival 2012 και Golden Sprocket Award Best Feature 
Film (Ages 11-13).

1
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Έρευνα για τους πελεκάνους 

Τα βασικά τους χαρακτηριστικά:

Η σχέση τους με τον άνθρωπο:

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν:

Κάτι που ξεχώρισες:

37

1
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Οι πελεκάνοι στην τέχνη 

Έντουαρντ Ληρ (Edward Lear) (1812-1888), 
Απεικόνιση του Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus), Λιθογραφία 
John Gould’s, The Birds of Europe (1832-37)

Ευρωπαϊκός Πελεκάνος (1635), 
έχει αποδοθεί στον Vincenzo Leonardi (1589/90-1646), 
Ακουαρέλα, Royal Collection Trust

1
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Έντουαρντ Ληρ (Edward Lear) (1812-1888), Vlöre, Αλβανία, Λιθογραφία, 1851 
Journals of a Landscape Painter in Albania, Illyria & c.
[plate 9], London Richard Bentley

Cornelia van Auken Chapin (1893–1972), 1936, 
Πελεκάνος σε ανάπαυση, Μάρμαρο
Smithsonian American Art Museum

1



40

Ο δικός μας πελεκάνος 
Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε το παρακάτω σχέδιο ως βάση για το κολλάζ της ομάδας σας!

1



41

©
 Τάσ

ος Μ
πούνας  



42

Στις γειτονιές των
Αργυροπελεκάνων

Με λίγα λόγια: 
Τα παιδιά εντοπίζουν σε χάρτη τους υγρότοπους που φιλοξενούν αποικίες 

Αργυροπελεκάνων, πληροφορούνται για τα είδη ψαριών που αποτελούν 

την τροφή τους, μελετούν την ιστορική εξέλιξη του πληθυσμού των 

Αργυροπελεκάνων και αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή σε έναν πολύβουο 

υγρότοπο.   

42

2
Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν σε χάρτη τους υγρότοπους όπου αναπαράγεται ο Αργυροπελεκάνος, να ενημερωθούν για τους πληθυσμούς που φιλοξενεί κάθε ένας από αυτούς, να συνδέουν τη διατροφή του είδους με τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, να ερμηνεύουν την ιστορική εξέλιξη του πληθυσμού των Αργυροπελεκάνων, να εκφράσουν δημιουργικά τη συνύπαρξη υδρόβιων ειδών πουλιών σ’ έναν υγρότοπο.

Υλικά: 
Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μολύβια, μπογιές, ψαλίδια 
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Ήξερες ότι… 
Οι πελεκάνοι σχηματίζουν αποικίες που μπορεί να απαρτίζονται από αρκετές εκατοντάδες 
πουλιών. Ως ψαροφάγα πουλιά, διαλέγουν υγρότοπους ικανούς να εξασφαλίσουν 
άφθονη τροφή για τους ίδιους αλλά και για τα μικρά τους. Έχει συχνά παρατηρηθεί 
να ψαρεύουν μαζί με μεγάλα κοπάδια από Κορμοράνους, αυξάνοντας την επιτυχία 
τους στο ψάρεμα! Ο Αργυροπελεκάνος μέχρι τη δεκαετία του 1950, φώλιαζε στην 
Ελλάδα σε πάνω από 10 υγρότοπους της ηπειρωτικής χώρας. Μέχρι το τέλος όμως της 
δεκαετίας του 1970, οι περισσότεροι υγρότοποι που τους φιλοξενούσαν αποξηράθηκαν 
ή υποβαθμίστηκαν πλήρως, μειώνοντας τον αριθμό των αποικιών τους. Σήμερα, 
ύστερα από το επιστημονικό έργο και το έργο διατήρησης φορέων και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, ο Αργυροπελεκάνος αναπαράγεται, εκτός από τον Αμβρακικό Κόλπο 
και τη Λίμνη Μικρή Πρέσπα, στη Λίμνη Κερκίνη, και πιο πρόσφατα στη Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου, τη Λίμνη Κάρλα και τη Λίμνη Χειμαδίτιδα, διατηρώντας συνολικά έναν 
πληθυσμό περίπου 2.000 ζευγαριών. 

2
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Οι δραστηριότητες

Οι αποικίες των Αργυροπελεκάνων
Ζητήστε από τα παιδιά να αναζητήσουν σε έναν γεωφυσικό χάρτη (ή στο google maps) τους 
υγρότοπους στους οποίους αναπαράγεται ο Αργυροπελεκάνος στην Ελλάδα: Λίμνη Μικρή 
Πρέσπα, Λίμνη Κερκίνη, Υγρότοποι Αμβρακικού, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Λίμνη Κάρλα, 
Λίμνη Χειμαδίτιδα. Συζητήστε με τα παιδιά: 

• Σε ποιες Περιφερειακές Ενότητες ανήκουν οι υγρότοποι που εντοπίσατε; 

• Έχετε επισκεφθεί τις περιοχές αυτές; 

• Αν ναι, έχετε παρατηρήσει πελεκάνους; 

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αναζητήσουν στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες για το 
φυσικό περιβάλλον των περιοχών αυτών εστιάζοντας σε αυτές που βρίσκονται κοντά στους 
τόπους κατοικίας τους. Στη συνέχεια, μοιράστε ανά ομάδες παιδιών αντίγραφα του φύλλου 
δραστηριότητας «Οι γειτονιές των Αργυροπελεκάνων». Τα παιδιά εντοπίζουν στον γεωφυσικό 
χάρτη του φύλλου τις αποικίες των Αργυροπελεκάνων και τις χρωματίζουν ανάλογα με τον 
αναπαραγόμενο πληθυσμό της κάθε μίας ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρουν στο υπόμνημα. 
Συζητήστε με τα παιδιά ποιες περιοχές φιλοξενούν τα περισσότερα ζευγάρια Αργυροπελεκάνων 
και ποιες τα λιγότερα. 

Ψαράδες εκ γενετής! 
Ο Αργυροπελεκάνος είναι αποκλειστικά ψαροφάγο είδος, χωρίς όμως να ανταγωνίζεται τους 
ψαράδες, καθώς τα ψάρια που επιλέγει βρίσκονται σε αφθονία και έχουν μικρή εμπορική αξία. 
Τα είδη ψαριών που επιλέγουν συνδέονται με τον υγρότοπο όπου ζουν, καθώς άλλα ψάρια 
μπορεί να καταναλώνουν οι Αργυροπελέκανοι που ζουν στη Μικρή Πρέσπα και άλλα εκείνοι που 
φωλιάζουν στους υγρότοπους του Αμβρακικού. Σε ένα μεγάλο χαρτόνι σημειώστε τα ονόματα 
των 3 υγροτόπων του φύλλου δραστηριότητας «Μενού για ψαροφάγους!» (ή ζωγραφίστε 
τους με τη μορφή ενός κύκλου). Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν (προαιρετικά), να κόψουν 
και να αντιστοιχήσουν κάθε ένα από τα είδη ψαριών του φύλλου στον κατάλληλο υγρότοπο 
αξιοποιώντας τις πληροφορίες που δίνονται. 

Συζητήστε με τα παιδιά τυχόν οφέλη για τους ψαράδες, τους Αργυροπελεκάνους αλλά και για το 
υγροτοπικό οικοσύστημα από την προτίμηση των πελεκάνων σε είδη ψαριών που βρίσκονται σε 
αφθονία. 

2
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Φτερωτά σκαμπανεβάσματα 
Αν και οι πελεκάνοι ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα, η πρώτη επίσημη καταγραφή τους στην 
Ελλάδα ήταν μετά από το 1830 και την αναγνώριση της χώρας ως ανεξάρτητου κράτους. Από 
τότε ο πληθυσμός τους παρουσιάζει διακυμάνσεις που εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. 
Τα παιδιά παρατηρούν τις αλλαγές στον πληθυσμό του είδους, με βάση τα πρώτα αριθμητικά 
δεδομένα από το 1830 έως σήμερα. Σε μικρές ομάδες παρατηρούν τη στήλη του φύλλου 
δραστηριότητας «Στα ίχνη των πελεκάνων», όπου σηματοδοτούνται οι διαφορετικές χρονικές 
περίοδοι. Ψαλιδίζουν τις κάρτες με τα αριθμητικά δεδομένα για τον πληθυσμό του είδους και τις 
τοποθετούν στην αντίστοιχη δεκαετία βασιζόμενα σε δικές τους υποθέσεις. 

Οι ομάδες ανακοινώνουν και παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους. Συμβουλεύεστε το φύλλο 
δραστηριότητας «Η νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Αργυροπελεκάνων» και αποκαλύπτετε 
τη σωστή χρονική περίοδο για κάθε πληθυσμιακό δεδομένο. Συζητήστε με τα παιδιά: 

• Ήταν πάντα σταθερός ο πληθυσμός των Αργυροπελεκάνων στη χώρα μας;

• Πότε μειώθηκε;

• Πότε αυξήθηκε ξανά; Γιατί; 

Αργυροπελεκάνοι και Κορμοράνοι
Ένας υγρότοπος σπάνια είναι σιωπηλός, καθώς πολλά είδη πουλιών φιλοξενούνται και εξαρτώνται 
από αυτούς. Πολύ συχνά, ανάμεσα στους πελεκάνους, κάνουν την εμφάνισή τους μεγάλα 
κοπάδια Κορμοράνων και από κοινού αναζητούν μια καλή ψαριά. Αφηγηθείτε στα παιδιά την 
ιστορία του φύλλου δραστηριότητας «Ώρα για ψάρεμα», η οποία αναφέρεται στο κοινό αυτό 
ψάρεμα! Ενθαρρύνετε τα παιδιά να κινηθούν, με συνοδεία μουσικής, στον χώρο, στον ρυθμό 
των πελεκάνων επιλέγοντας κινήσεις που φαντάστηκαν κατά την αφήγησή του κειμένου ή που 
επεξεργάστηκαν στη Δραστηριότητα «Ο χορός των πελεκάνων» της Ενότητας «Οι πελεκάνοι 
της Ελλάδας». 

Προτείνεται το τραγούδι «Pelicans We» από τον Cosmo Sheldrake το οποίο έχει βασιστεί σε στίχους 
του Edward Lear (The Pelican Chorus, Laughable Lyrics, 1877). Τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους μέσα από σύντομους διαλόγους, ενώ σταδιακά σχηματίζουν «αποικίες Αργυροπελεκάνων 
και Κορμοράνων». Ως κατευθυντήριο άξονα κατά τη διάρκεια των αυτοσχεδιασμών, μπορείτε να 
δώσετε τις εξής συνθήκες: 

• Αργυροπελεκάνοι διαφορετικών οικογενειών αλλά από την ίδια αποικία συνομιλούν μεταξύ τους για 
τον υγρότοπο που έχουν επιλέξει  

• Αργυροπελεκάνοι από διαφορετικές αποικίες συναντιούνται και συγκρίνουν τους διαφορετικούς 
υγρότοπους που έχουν επιλέξει

• Αργυροπελεκάνοι και Κορμοράνοι συζητάνε για την καλή ψαριά της ημέρας

2
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Οι γειτονιές των Αργυροπελεκάνων 

Υπόμνημα:

• Πληθυσμός πάνω από 1000 ζευγάρια: Μπλε 
• Πληθυσμός μεταξύ 501-1000 ζευγαριών: Κίτρινο 
• Πληθυσμός μεταξύ 100-500 ζευγαριών: Πορτοκαλί
• Πληθυσμός κάτω από 100 ζευγάρια: Κόκκινο

Πηγή: Αλεξάνδρου, Ο. & Κατσαδωράκης, Γ. 2021. Εθνική Αναφορά Πελεκάνων 2020.
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρεσπών, σελ. 16. 

2
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Μενού για ψαροφάγους! 

Τσιρόνι (Alburnus belvica) 

Χέλι (Anguilla anguilla)

Πεταλούδα (Carassius carassius)  

Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα: Τσιρόνι (Alburnus belvica) (ενδημικό είδος των λιμνών Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα) 
Αμβρακικός: Χέλι (Anguilla anguilla) 
Κερκίνη: Πεταλούδα (Carassius carassius) 

2

Σώμα: γκρι
Πτερύγια: καφέ 
 

Σώμα, πάνω μέρος: γκρι 
Σώμα, κάτω μέρος: λευκό
Πτερύγιο: γκρι  

Σώμα, πάνω μέρος: κίτρινο
Σώμα, κάτω μέρος: γκρι
Πτερύγιο: κίτρινο ή/και γκρι 
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Στα ίχνη των πελεκάνων

1830 - 1900 (1858)

1900 - 1950

1950 - 1970 (1969)

1982 - 1992

2003 - 2012

2015 - 2020

2
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Η νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Αργυροπελεκάνων 

1830-1900

1858: Παρατηρούνται 35 ζευγάρια Αργυροπελεκάνων στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-
Μεσολογγίου. 

Την περίοδο 1830-1900 πραγματοποιούνται οι πρώτες καταγραφές άγριων πουλιών της 
Ελλάδας κυρίως από Γάλλους, Γερμανούς και Βρετανούς ορνιθολόγους που επισκέπτονταν τη 
χώρα για τον σκοπό αυτό. Αν και οι αναφορές της περιόδου φανερώνουν μεγάλους πληθυσμούς 
Αργυροπελεκάνων, δεν υπάρχουν επαρκή ποσοτικά δεδομένα. 

1900-1950

Για την περίοδο αυτή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 
στις αποικίες των πελεκάνων από ορνιθολόγους ενώ είναι η εποχή των αποξηράνσεων των 
υγροτόπων είτε για να δοθεί η αποξηραμένη έκταση για αγροτική χρήση είτε για την καταπολέμηση 
της ελονοσίας. 

1950-1970

1969: 70 ζευγάρια στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα και τους υγρότοπους του Αμβρακικού. 

Η αποικία των Αργυροπελεκάνων στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα έχει μόλις ανακαλυφθεί από 
ορνιθολόγους που επιστρέφουν στη χώρα μετά από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και τον 
Εμφύλιο.

1970-Σήμερα

• 1982-1992: 400 ζευγάρια συνολικά στη χώρα
• 2003-2012: 1500-2000 ζευγάρια συνολικά στη χώρα
• 2015-2020: 1900-2100 ζευγάρια συνολικά στη χώρα

Την εποχή αυτή ξεκινάει η συστηματική παρακολούθηση των πελεκάνων οπότε και διαπιστώνεται 
ο μικρός πληθυσμός του Αργυροπελεκάνου σε σχέση με τις πρώτες περιγραφές παρουσίας 
του είδους στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. Τότε ξεκινούν και τα πρώτα προγράμματα για 
την προστασία του είδους που περιλαμβάνουν δράσεις διατήρησης αλλά και ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων που ζουν κοντά στις αποικίες των πελεκάνων. 

2
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Ώρα για ψάρεμα  

Η ομάδα είχε συγκεντρωθεί και ήταν έτοιμη για την καταμέτρηση των πελεκάνων. Οι Αργυροπελεκάνοι 

είχαν ήδη φωλιάσει στις νησίδες και οι πρώτοι νεοσσοί είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Μπορούσες εύκολα 

να αντιληφθείς τις ανάγκες για τροφή στην αποικία. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις… άρχισα να μετράω τους 

ενήλικες Αργυροπελεκάνους. Το βλέμμα μου σταμάτησε σε έναν Αργυροπελεκάνο που ετοιμαζόταν να 

αφήσει τη νησίδα του για μια καλή ψαριά. Περπάτησε ως την άκρη της νησίδας, έπεσε μέσα στο νερό, 

κολύμπησε ήρεμα και σύντομα πέταξε προς το εσωτερικό της λιμνοθάλασσας. Πλησίασε τους άλλους 

Αργυροπελεκάνους και σιγά-σιγά σχημάτισαν μια μεγάλη ομάδα. Είχα σταματήσει να μετράω και απλά 

παρατηρούσα τις αλιευτικές τους συνήθειες. Βουτούσαν απότομα στο νερό το κεφάλι τους, το οποίο 

σύντομα αναδύονταν ξανά, έστριβαν προσεκτικά τον λαιμό τους, άδειαζαν το νερό από το εκκεντρικό τους 

ράμφος, σήκωναν ψηλά το κεφάλι και κατάπιναν το ψάρι! Αν και ήταν μεγαλόσωμα πουλιά, η φύση τους 

είχε χαρίσει πολύ ελαφριά κόκκαλα και μεγάλα φτερά για να μπορούν να πετούν. Το χαμηλό βάρος τους, 

σε σχέση βέβαια με το μεγάλο τους μέγεθος, δεν τους επέτρεπε να καταδυθούν στη λίμνη και έπρεπε να 

αρκεστούν σε ψαριές στα επιφανειακά νερά. 

Σύντομα, ένα μεγάλο κοπάδι από Κορμοράνους κινήθηκε ανάμεσά τους. Είχε αρχίσει το κοινό ψάρεμα! 

Πελεκάνοι και Κορμοράνοι έδειχναν να επιτυγχάνουν καλύτερες ψαριές όταν ψάρευαν από κοινού… Οι 

Κορμοράνοι εντοπίζουν τα μεγάλα κοπάδια ψαριών, καταδύονται εύκολα στα βαθιά νερά και σπρώχνουν 

έτσι τα τρομαγμένα ψάρια στην επιφάνεια. Εκεί φυσικά, τα περιμένουν οι μεγάλοι ψαράδες μας, οι οποίοι 

αξιοποιούν την «εύκολη» ψαριά. Ο βόμβος από τα μουρμουρίσματα και τα γρυλίσματά τους, ίσα που 

έφτανε μέχρι τα αφτιά μας. Μα τι να «έλεγαν» άραγε; 

«Πόσους μέτρησες;» διέκοψαν τις σκέψεις μου τα μέλη της ομάδας… Τέσσερις απάντησα και τους άφησα 

άναυδους μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες αποικίες Αργυροπελεκάνων που είχαμε δει ποτέ στην 

περιοχή! Ήταν τελικά πάνω από 100 πουλιά… Μπήκαμε στο αμάξι και κατευθυνθήκαμε για την επόμενη 

αποικία προς τον Βορρά. Ήλπιζα εκεί να μπορούσα να συγκεντρωθώ στην καταμέτρηση…  
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Ανοιξιάτικες 
περιπέτειες 

Με λίγα λόγια: 
Τα παιδιά εστιάζουν στις μορφολογικές διαφορές των πελεκάνων 

κατά τη διάρκεια του έτους, φαντάζονται την ιδανική αποικία για έναν 

Αργυροπελεκάνο, συνθέτουν εικαστικά μία αποικία πελεκάνων, σχεδιάζουν 

και υλοποιούν θεατρικά δρώμενα για την όχληση που αντιμετωπίζει το είδος 

και συνθέτουν τον «Δεκάλογο» του καλού επισκέπτη σε έναν υγρότοπο.  
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Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν τους πελεκάνους κατά την αναπαραγωγική περίοδο, να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτεί μία επιτυχημένη αναπαραγωγή, να διακρίνουν τους παράγοντες όχλησης στις αποικίες, να περιγράφουν την ορθή συμπεριφορά ενός επισκέπτη σε έναν υγρότοπο. 

Υλικά: 
Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μπογιές, μολύβια, λευκές κόλλες, ψαλίδια, 

κόλλες, χρωματιστά χαρτόνια Α3 ή εφημερίδες, χαρτί του μέτρου
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Ήξερες ότι… 
Οι πελεκάνοι πριν από την αναπαραγωγική περίοδο, εμφανίζουν διαφορετικά από τα 
συνήθη χαρακτηριστικά. Ο Αργυροπελεκάνος αποκτά έντονα πορτοκαλί - κόκκινη 
σάκο κάτω από το ράμφος, καθώς και «αναμαλλιασμένο» κεφάλι. Μέρος της γαμήλιας 
φορεσιάς των Ροδοπελεκάνων είναι ένα «καρούμπαλο» στο μέτωπο ενώ το δικό 
τους κεφάλι παραμένει καλοχτενισμένο! Σε πολλές χώρες, η όχληση, συνήθως από 
ψαράδες, κυνηγούς, επισκέπτες και φωτογράφους παραμένει μία μεγάλη απειλή για 
τους πελεκάνους, ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Επισκέψεις στην αποικία τους 
μπορεί να αποβούν καταστροφικές, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εγκατάλειψης της 
φωλιάς. Όταν οι επισκέπτες προσεγγίζουν τα πουλιά, αυτά σηκώνονται πανικόβλητα και 
επειδή επωάζουν τα αβγά με τα πόδια τους, είτε τα συνθλίβουν είτε τα σπρώχνουν έξω 
από τη φωλιά. Οι πελεκάνοι φυσικά δεν μπορούν να βάλουν πίσω στη θέση τους τα αβγά, 
αλλά ακόμα και αν τα αβγά παραμείνουν ανέπαφα, πολλά ζευγάρια δεν επιστρέφουν ποτέ 
πίσω στην αποικία τους. Κατά την απουσία των πελεκάνων, οι φωλιές είτε με νεοσσούς 
είτε με αβγά, είναι εκτεθειμένες σε φτερωτούς θηρευτές, όπως καρακάξες, γλάρους 
ακόμα και γεράκια, αλλά και χερσαίους, όπως τσακάλια και αλεπούδες. 
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Οι δραστηριότητες
Ο Αργυροπελεκάνος αναζητά ταίρι!
Αξιοποιήστε τις φωτογραφίες των φύλλων δραστηριότητας «Οι πελεκάνοι αναζητούν ταίρι» 
και καλέστε τα παιδιά να παρατηρήσουν τις διαφορές στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των 
πελεκάνων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Συζητήστε με τα παιδιά: 

• Σε ποια από τις φωτογραφίες απεικονίζεται Αργυροπελεκάνος που αναζητά ταίρι; 

• Σε ποια από τις φωτογραφίες απεικονίζεται Ροδοπελεκάνος που αναζητά ταίρι; 

• Ποιες είναι οι διαφορές τόσο μεταξύ των δύο ειδών όσο και μεταξύ του ίδιου είδους μέσα στο έτος; 

Τα παιδιά σημειώνουν τις απαντήσεις τους στα φύλλα και τις ανακοινώνουν στον κύκλο. 
Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα ζητώντας από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ελεύθερα τα δικά τους 
σχέδια πελεκάνων κατά την αναπαραγωγική περίοδο. 

Ένα «σπίτι» για όλους  
Καλέστε τα παιδιά να πάρουν μέρος σε μια άσκηση φαντασίας. Ζητήστε να κλείσουν τα μάτια 
και να σκεφτούν ένα μέρος όπου αισθάνονται χαρά και ασφάλεια. Τι μπορούν να δουν (π.χ. 
το σπίτι τους); Τι μπορούν να ακούσουν (π.χ. ήχους ενός σπιτιού όπως βήματα, ομιλίες); Τι 
μπορούν να μυρίσουν (π.χ. ένα αγαπημένο φαγητό, ένα άρωμα); Ποιους συναντούν εκεί (π.χ. 
αγαπημένα πρόσωπα); Τα παιδιά αποτυπώνουν τις απαντήσεις τους ή τα συναισθήματα που τους 
δημιουργήθηκαν, στο φύλλο δραστηριότητας «Με κλειστά μάτια!». 

Ζητήστε από τα παιδιά να επαναλάβουν τη διαδικασία μόνο που τώρα μεταφέρονται σε μία 
αποικία πελεκάνων, ενώ τα ερωτήματα παραμένουν: Τι βλέπουν; Τι ακούν; Τι μυρίζουν; Ποιους 
συναντούν; Μόλις είναι έτοιμα, γίνεται συζήτηση: 

• Πώς μοιάζει το «σπίτι» των πελεκάνων; 

• Πού αφήνουν τα αβγά τους; 

• Πώς τα προστατεύουν; 

• Ποιοι ήχοι ακούγονται στις αποικίες τους; 

• Πώς καλύπτουν τις ανάγκες τους για τροφή; 

Είτε πριν είτε μετά από τη συζήτηση, τα παιδιά μπορούν να συμβουλευθούν και τις φράσεις κλειδιά 
για έναν ιδανικό υγρότοπο για τους Αργυροπελεκάνους από το φύλλο «Με κλειστά μάτια!».
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Φτιάξτε μια αποικία πελεκάνων
Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούν να κατασκευάσουν σε μικρές ομάδες μία αποικία πελεκάνων 
αξιοποιώντας τα φύλλα δραστηριότητας «Αποικίες πελεκάνων». Παράγονται αντίγραφα των 
φύλλων και τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν τα είδη σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται. 
Ψαλιδίζουν τις φιγούρες των πελεκάνων, καθώς και των νεοσσών τους και τις στηρίζουν με κόλλα 
σε ένα χρωματιστό χαρτόνι Α3 ή σε κάποιο ανακυκλώσιμο υλικό (π.χ. τσαλακωμένη εφημερίδα ή 
περιοδικό). Αν θέλουν, μπορούν να συμπληρώσουν την «αποικία» τους με λεπτά ξυλάκια που θα 
αναζητήσουν πεσμένα στην αυλή του σχολείου. 

Εστιάστε την προσοχή των παιδιών στο γεγονός πως οι πελεκάνοι των οποίων τα αβγά έχουν 
εκκολαφθεί, εγκαταλείπουν σταδιακά τα αναπαραγωγικά τους χρώματα και τις γαμήλιες φορεσιές 
τους, σε αντίθεση με όσους βρίσκονται σε θέση επώασης που μπορεί να τα διατηρούν ακόμη. 

Αναπαραγωγή μετ’ εμποδίων 
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να δημιουργήσουν σύντομα θεατρικά δρώμενα με θέμα τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες που προκαλούν όχληση σε μια αποικία πελεκάνων. Ζητήστε από τα παιδιά σε 
ομάδες να πάρουν ρόλους πελεκάνων, να κλείσουν τα μάτια και να σωματοποιήσουν το παρακάτω 
κείμενο, ενώ τους το αφηγείστε:  

«Ο ήλιος ανατέλλει και στην αποικία ήρθε μια νέα μέρα της 

άνοιξης. Όλοι οι κάτοικοι ξυπνούν και αρχίζουν να ξεμακραίνουν 

διακριτικά από τις νησίδες τους. Επιπλέουν στην επιφάνεια 

του νερού. Ψαρεύουν. Κολυμπούν. Ύστερα αποσταίνουν στις 

νησίδες… Ώσπου ξαφνικά κάποιοι πλησιάζουν την αποικία 

τους…». 

Κάθε ομάδα παιδιών αντιπροσωπεύει μία διαφορετική αποικία πελεκάνων. Σε κάθε ομάδα 
φτάνει διπλωμένη σε μορφή μηνύματος μια κάρτα των φύλλων δραστηριότητας «Παράξενοι 
επισκέπτες». Τα μέλη της αποικίας διαβάζουν το μήνυμα και συζητούν τι φαντάζονται ότι 
συνέβη, πως πέρασε η μέρα τους, τι έπαθαν οι ίδιοι, οι γείτονές τους, οι φίλοι τους. Κάθε 
ομάδα ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις περιπέτειες της ημέρας με τη μορφή σύντομου θεατρικού 
δρώμενου: Το σούρουπο έρχεται στην αποικία και οι κάτοικοι παίζουν το «Ανοιξιάτικο βράδυ στις 
νησίδες». Μετά από μια μέρα έντονης ανθρώπινης επίσκεψης παρουσιάζουν τις εντυπώσεις της 
ημέρας, παρηγορεί ο ένας τον άλλον, σχολιάζουν τους ανθρώπους, πειράζει ο ένας τον άλλον, 
καθώς στο πρόσωπό τους φαίνονται τα σημάδια από τη δύσκολη αυτή μέρα. Φυσικά, δεν ξεχνούν 
να αποτυπώσουν το τέλος που επέλεξαν να δώσουν στην ιστορία τους. 
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Ο «Δεκάλογος» του καλού επισκέπτη 
Παράγονται αντίγραφα του φύλλου δραστηριότητας «Λεξιλόγιο επισκεπτών» και μοιράζονται 
στα παιδιά, σε ομάδες. Κάθε ομάδα καλείται να καταγράψει σε χαρτί του μέτρου «Τον δεκάλογο του 
καλού επισκέπτη» σε έναν υγρότοπο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής των πελεκάνων. Διευκρινίστε 
στις ομάδες πως καλούνται να εντοπίσουν τόσο τις δραστηριότητες που χρειάζεται να αποφεύγουν 
οι επισκέπτες όσο και προτεινόμενες δραστηριότητες ουσιαστικής επαφής τους με τη φύση. Τα 
παιδιά μπορούν να κάνουν τον «Δεκάλογο» πιο άμεσο δημιουργώντας ένα μικρό σκαρίφημα για 
κάθε οδηγία. Χρησιμοποιούν το προτεινόμενο λεξιλόγιο του φύλλου, είτε αυτούσιο είτε ως 
ερέθισμα για καινούργιες ιδέες.
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Σημείωσε εδώ την εποχή που εμφανίζεται με αυτήν τη μορφή ο Αργυροπελεκάνος! 
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Απάντηση: Ο Αργυροπελεκάνος διατηρεί την αναπαραγωγική του εμφάνιση από το τέλος του χειμώνα 
έως τις αρχές της άνοιξης, ενώ την υπόλοιπη περίοδο επιστρέφει στα πιο θαμπά του χρώματα. 

1 2

Οι πελεκάνοι αναζητούν ταίρι (α) 
 
Την περίοδο που αναζητά ταίρι, ο Αργυροπελεκάνος μεταμορφώνεται! Ποιες διαφορές εντοπίζεις 
πριν και μετά από την αναπαραγωγική περίοδο; Σημείωσε εδώ τις απαντήσεις σου 
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Σημείωσε εδώ την εποχή που εμφανίζεται 
με αυτήν τη μορφή ο Ροδοπελεκάνος! 

Απάντηση: Ο Ροδοπελεκάνος διατηρεί την αναπαραγωγική του εμφάνιση από την άνοιξη έως τις αρχές 
του καλοκαιριού, ενώ την υπόλοιπη περίοδο επιστρέφει στα συνηθισμένα του χρώματα. 
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Οι πελεκάνοι αναζητούν ταίρι (β) 
Την περίοδο που αναζητά ταίρι, ο Ροδοπελεκάνος μεταμορφώνεται! Ποιες διαφορές εντοπίζεις 
πριν και μετά από την αναπαραγωγική περίοδο; Σημείωσε εδώ τις απαντήσεις σου 
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Τι βλέπεις; 

Τι μυρίζεις; 

Τι ακούς; 

Ποιους συναντάς; 

Ένα ιδανικό μέρος για τους Αργυροπελεκάνους: 

Δύσβατοι καλαμώνες για 

να κάνουν τις φωλιές τους

Απρόσιτες νησίδες

για φώλιασμα

Νησίδες μεγάλες σε ύψος για να μην 
πλημμυρίσουν οι φωλιές τους

Χόρτα και κλαδιά για να 
φτιάξουν τις φωλιές τους 

Νερά άφθονα σε ψάρια για να 
τρέφονται οι ίδιοι και τα μικρά τους 

Περισσότεροι ήχοι της φύσης 
και λιγότεροι ανθρώπινοι ήχοι 

Απουσία θηρευτών της ξηράς, 

όπως τσακάλια και αλεπούδες 
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Με κλειστά μάτια! 
Κλείσε τα μάτια και φαντάσου ένα μέρος όπου νιώθεις ηρεμία, χαρά και ασφάλεια! 
Σημείωσε (ή ζωγράφισε!) τις σκέψεις ή τα συναισθήματά σου: 

3
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Αποικίες πελεκάνων (α) 

Αργυροπελεκάνος 

Κεφάλι: γκρι ανοιχτό

Σώμα: γκρι ανοιχτό 

Σάκος: κόκκινο ή πορτοκαλί

Ράμφος: γκρι

Βλέφαρα: κίτρινο

Μάτια: λευκό 

Ροδοπελεκάνος 

Κεφάλι: λευκό 

Σώμα: λευκό 

Σάκος: κίτρινο

Ράμφος: γκρι

Μάσκα γύρω από τα μάτια: ροζ  

3
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Αποικίες πελεκάνων (β)  

Αργυροπελεκάνος 

Κεφάλι: γκρι ανοιχτό

Σώμα: γκρι ανοιχτό 

Σάκος: κίτρινο

Ράμφος: γκρι

Πόδια: γκρι 

Βλέφαρα: κίτρινο

Μάτια: λευκό 

Ροδοπελεκάνος 

Κεφάλι: λευκό

Σώμα: λευκό 

Σάκος: ανοιχτό κίτρινο

Ράμφος: γκρι

Πόδια: κίτρινα  

Μάσκα γύρω από τα μάτια: ροζ σκούρο 

Νεοσσός Αργυροπελεκάνος: γκρι 

Νεοσσός Ροδοπελεκάνος: μαύρο

3
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Παράξενοι επισκέπτες (α)  

Το ξημέρωμα, στον υγρότοπο που έχετε επιλέξει για να 
κάνετε τις φωλιές σας, πλησιάζουν ομάδες ανθρώπων. 
Βρίσκονται στους χωματόδρομους που καταλήγουν στις 
όχθες του υγρότοπου. Σύντομα ακούγονται πυροβολισμοί. 
Ξανά, ξανά και ξανά. Δεν γνωρίζετε πόσο κοντά είναι ή ποιος 
είναι ο στόχος αλλά σίγουρα ο τόπος που επιλέξατε δεν 
είναι ασφαλής. Σκέφτεστε να εγκαταλείψετε την περιοχή αν 
και γνωρίζετε ότι δεν έχετε πολλές επιλογές, ενώ είναι πολύ 
πιθανό εάν και όταν γυρίσετε η νησίδα να έχει αποικηθεί από 
Κορμοράνους και λαγγόνες… 

Μια βάρκα προσεγγίζει την αποικία σας, πολύ κοντά στη νησίδα που μόλις έχετε κάνει τα αβγά σας. Οι ψαράδες φωνάζουν μεταξύ τους, απλώνουν τα δίχτυα τους σε κοντινά σε εσάς νερά και δεν φαίνεται να έχουν διάθεση να φύγουν. Ανησυχείτε και θέλετε να πετάξετε μακριά από εκεί. Είστε όμως διστακτικοί γιατί γνωρίζετε ότι αν φύγετε όλοι μαζί, μέσα στον πανικό, άθελά σας, θα κλωτσήσετε κάποια από τα αβγά τα οποία θα κυλήσουν για πάντα έξω από τις φωλιές, ίσως ακόμα και να τα συνθλίψετε! 
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Παράξενοι επισκέπτες (β)  

Μια βάρκα προσεγγίζει την αποικία σας. Σύντομα, πλησιάζει 
τη νησίδα που έχετε τις φωλιές σας και δύο από τους επιβάτες 
αποβιβάζονται σε αυτήν! Σηκώνουν τις φωτογραφικές τους 
μηχανές και αρχίζουν να σας φωτογραφίζουν. Δείχνετε τη 
δυσαρέσκειά σας αλλά αυτό δεν φαίνεται να τους σταματά, 
καθώς δείχνουν έτοιμοι να πλησιάσουν ακόμη και τα αβγά 
σας. Είστε έντρομοι από την παρουσία τους, θέλετε να 
εγκαταλείψετε άμεσα τις φωλιές αλλά φοβάστε. Τα αβγά 
χωρίς εσάς δεν θα εκκολαφθούν ποτέ και θα κινδυνέψει 
ολόκληρη η αποικία…

Καΐκια έχουν περικυκλώσει τη νησίδα που έχετε τις φωλιές 
σας. Μαζί σας είναι και οι πρώτοι νεοσσοί της αποικίας. Τα 
καΐκια προσεγγίζουν πολύ κοντά στη νησίδα σας. Οι επιβάτες 
τους σας δείχνουν, φωνάζουν, γελάνε, βγάζουν φωτογραφίες 
και κοιτάνε επίμονα τους νεοσσούς σας. Μοιάζουν στα μάτια 
σας πολύ απειλητικοί. Ανησυχείτε και θέλετε να εγκαταλείψετε 
τη νησίδα σας αλλά και την αποικία ολόκληρη! Φοβάστε όμως! 
Χωρίς εσάς, οι νεοσσοί θα πεθάνουν από την πείνα, μπορεί 
και από το κρύο, τη βροχή, τους θηρευτές, ακόμα και από την 
έκθεση στον ήλιο… 

3
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Λεξιλόγιο επισκεπτών 

3
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Οι πελεκάνοι 
στις ανθρώπινες 
κοινωνίες 

Με λίγα λόγια: 
Τα παιδιά πραγματοποιούν συνεντεύξεις με ψαράδες της περιοχής τους, 

παρατηρούν τις μετακινήσεις δύο Αργυροπελεκάνων μέσω διαδικτυακής 

πλατφόρμας, συντάσσουν ιστορίες για Αργυροπελεκάνους που φέρουν 

πομπούς, σχεδιάζουν ένα διήμερο δραστηριοτήτων οικοτουρισμού στην 

περιοχή τους και συμμετέχουν σε ομαδικά θεατρικά δρώμενα για τον ρόλο 

των πελεκάνων στις ανθρώπινες κοινωνίες. 

4
Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να εμβαθύνουν στη σχέση των ανθρώπων με τους πελεκάνους στο χθες και το σήμερα, να εκτιμούν και να ερμηνεύουν πληροφορίες που αφορούν επιστημονικά δεδομένα για τους Αργυροπε-λεκάνους, να ερευνούν εναλλακτικές δραστηριότητες τουριστικής προβολής του τόπου τους. 

Υλικά: 
Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μέσο ηχογράφησης, μολύβια, μπογιές, 

ψαλίδια, συρραπτικό, κόλλες, λαστιχάκια, σελοτέιπ
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Ήξερες ότι… 
Στην Ελλάδα οι πελεκάνοι ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης στο έργο του 
«Των περί τα ζώα ιστοριών» (597α) αναφέρει πως οι πελεκάνοι απαντούν σε ομάδες και πως 
πετούν σε κοπάδια από τη Θράκη (ποταμός Στρυμόνας) προς τον ποταμό Δούναβη όπου 
και αναπαράγονται. Οι πελεκάνοι πρωταγωνιστούν και στους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη 
όπου αναφέρονται ως «παράξιοι μαραγκοί» που με τα ράμφη τους «πελεκούν» τα ξύλινα 
τείχη της πόλης των πουλιών, της Νεφελοκοκκυγίας: […] οι πελεκάνοι, μαραγκοί παράξιοι, 
με τα ράμφη πελέκησαν τις πύλες, κι ακούονταν οι χτυπιές, σαν πελεκούσαν, λες και ήταν 
ναυπηγείο [...] (Όρνιθες, 1154-1157). Και μπορεί να φαίνεται παράταιρη η περιγραφή 
των πελεκάνων να σφυρηλατούν τα τείχη με τα πελώρια ράμφη τους, λέγεται όμως 
πως ο Αριστοφάνης είναι πιθανό να αστειευόταν με την ετυμολογία της λέξης πέλεκυς 
(=τσεκούρι) ή άλλων παρόμοιων λέξεων. Ο πελεκάνος διατηρεί τη σχέση του με τον 
άνθρωπο και σε μεταγενέστερες περιόδους, καθώς εντοπίζεται στο διδακτικό χριστιανικό 
κείμενο «Φυσιολόγος (συμβολισμοί ζώων, φυτών και υλικών της φύσης)» του πρώτου μισού 
του 2ου αιώνα μ.Χ. που περιλαμβάνει παρεμβολές αφιερωμένες σε διάφορα είδη ζώων, 
είτε πραγματικά είτε μυθικά. Εκεί ο πελεκάνος συνδέεται με τις αρχές της ευσέβειας, της 
λύτρωσης, της αυτοθυσίας αλλά και με τα Πάθη του Χριστού: «Ο πελεκάνος είναι το πιο 
φιλότεκνο πουλί. Η θηλύκια κάθεται μέσα στη φωλιά και φυλάγει τα μικρά της. Και θέλοντας να 
τ’ ασπάζεται ολοένα, τα πληγώνει και ψοφάνε. Κι ύστερα από τρεις μέρες φτάνει τ’ αρσενικό, και 
βρίσκοντας τα μικρά του ψόφια, του σπαράζεται η καρδιά. Κι από τη πολλή τη θλίψη τσιμπάει τα 
πλευρά του κι από το αίμα που ρέει πάνω στα μικρά του εκείνα ζωοποιούνται.». 

67

4

Στον Αμβρακικό και το Μεσολόγγι ο πελεκάνος είναι γνωστός, από τα παλαιότερα χρόνια έως και σήμερα, 
με την ονομασία «τούμπανος» (ή «τουμπάνι» ή «τουμπανιάς») παραπέμποντας στον μεγάλο τους σάκο που 
φουσκώνει και γίνεται «τούμπανο». Οι πελεκάνοι είναι γνωστοί με ποικίλες άλλες ονομασίες στις υπόλοιπες 
περιοχές της Ελλάδας όπου απαντούν. Για παράδειγμα, σε ορισμένα μέρη της Μακεδονίας, αποκαλούν 
τον Αργυροπελεκάνο με την ονομασία «κατσαροκέφαλος» που προφανώς παραπέμπει στην «αχτένιστη» 
εμφάνισή του! Ποια είναι άραγε η σχέση των ανθρώπων με τους πελεκάνους, σήμερα; 
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Οι δραστηριότητες
Συνέντευξη με έναν ψαρά
Συχνά, οι ψαράδες αποτελούν την κύρια ομάδα που έρχεται σε επαφή καθημερινά με τους 
πελεκάνους. Πώς είναι άραγε η ζωή μαζί τους; Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αναλάβουν ρόλους 
δημοσιογράφου και ζητήστε τους να διατυπώσουν ελεύθερα τις ερωτήσεις που θα έκαναν σε 
έναν ψαρά για να προσεγγίσουν τις πτυχές της ζωής μαζί με τους πελεκάνους. Στη συνέχεια, 
κάντε την έρευνά σας πράξη πραγματοποιώντας μία συνέντευξη με έναν ψαρά της περιοχής 
σας. Μπορεί να προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών της τάξης ή της 
ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Στο φύλλο δραστηριότητας «Ερωτήσεις παρακαλώ» δίνονται 
ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις οι οποίες φυσικά μπορούν να πλαισιωθούν ή να αντικατασταθούν 
από τις ερωτήσεις των παιδιών. Υποστηρικτικά, στο φύλλο δραστηριότητας «Συμβουλές για 
ρεπόρτερ!» δίνονται βασικές πληροφορίες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν 
πραγματικοί «ρεπόρτερ»! 

Οι επιστήμονες του σήμερα 
Όπως κάποτε ο Αριστοτέλης παρατηρούσε τις κινήσεις και τη ζωή των πελεκάνων, έτσι και σήμερα 
πολλοί επιστήμονες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, παρακολουθούν προσεκτικά 
τους πληθυσμούς των πελεκάνων στη χώρα μας. Ζητήστε από τα παιδιά να διαβάσουν τις δύο 
ιστορίες του φύλλου δραστηριότητας «Η Άννα και ο Μαΐστρος» στις οποίες ορνιθολόγοι 
περιγράφουν τη διαδικασία τοποθέτησης πομπών σε δύο Αργυροπελεκάνους στη δυτική Ελλάδα 
(Αμβρακικός Κόλπος και Μεσολόγγι). 

Εναλλακτικά, μπορείτε να εξιστορήσετε εσείς το κείμενο (χωρίς απαραίτητα να το διαβάζετε 
αυτούσιο) ή ακόμα καλύτερα να το αποδώσετε ελεύθερα λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
σωματικής εκφραστικότητας και της παραστατικότητας της ομιλίας! Στη συνέχεια, ζητήστε από 
τα παιδιά να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα όπου είναι διαθέσιμα δεδομένα από την 
παρακολούθηση πουλιών με δορυφορικούς πομπούς, ανάμεσά τους και Αργυροπελεκάνων από 
την Ελλάδα: 

https://www.movebank.org/cms/webapp?gwt_fragment=page=search_map 

Τα παιδιά περιηγούνται στην ιστοσελίδα ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας 
«Αργυροπελεκάνοι στη Δυτική Ελλάδα». Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μελετήσουν τις 
μετακινήσεις των Αργυροπελεκάνων και να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις για κάθε περιοχή: 

• Σε ποια σημεία πιστεύετε ότι μπορεί να τρέφεται ο Αργυροπελεκάνος; 

• Πού μπορεί να φωλιάζει; 

• Ποιο είναι το μακρινότερο σημείο που επισκέφθηκε; 

4

https://www.movebank.org/cms/webapp?gwt_fragment=page=search_map
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• Πόσες φορές πήγε εκεί; 

• Διέρχεται από κάποιο γνωστό σε σας σημείο; 

Μια ιστορία για τον Αργυροπελεκάνο 
Με βάση την ιστορία που διάβασαν, τις υποθέσεις που έκαναν για τις μετακινήσεις της Άννας και 
του Μαΐστρου αλλά και τη φαντασία τους, τα παιδιά συντάσσουν μια δική τους ιστορία για έναν 
από τους Αργυροπελεκάνους (ή και για τους δύο). Μπορείτε να δώσετε τον ακόλουθο βοηθητικό 
άξονα: 

• Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας (π.χ. ένας Αργυροπελεκάνος, ένας ερευνητής)  

• Πού πήγε;

• Τι κίνδυνο συνάντησε;

• Ποιος τον βοήθησε;

• Τι έγινε τελικά;

Όσα παιδιά το επιθυμούν, αφηγούνται τις ιστορίες τους στον κύκλο. Επικράτησαν αισιόδοξα ή 
απαισιόδοξα σενάρια για τους Αργυροπελεκάνους; 

Για τα μάτια ενός Αργυροπελεκάνου 
Οι Αργυροπελεκάνοι της Λίμνης Κερκίνης αποτελούσαν από παλιά θέμα φωτογράφησης για 
πολλούς φωτογράφους φύσης. Τα πουλιά είχαν αποκτήσει τη συνήθεια να πλησιάζουν -αρχικά 
δειλά- τις βάρκες των ψαράδων, καθώς αυτοί πετούσαν τις μη εμπορεύσιμες ποσότητες ψαριών 
πίσω στο νερό. Με τις ποσότητες αυτές τρέφονταν οι πελεκάνοι οι οποίοι έδιναν έτσι τη δυνατότητα 
στους φωτογράφους για κοντινές λήψεις! Μπορείτε να δείξετε στα παιδιά τη φωτογραφία του 
φύλλου δραστηριότητας «Οι Αργυροπελεκάνοι της Λίμνης Κερκίνης» και να συζητήσετε: 

• Ποιο είναι το θέμα της φωτογραφίας; 

• Τι απεικονίζει; 

• Είναι κάτι που σας προκαλεί εντύπωση; 

Στο ίδιο φύλλο θα βρουν απόσπασμα από το σχετικό άρθρο του περιοδικού «Οιωνός» της 
Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας. 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο! 

4

https://www.ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/enimerosi/ornithologio/1434-to-taisma-ton-argyropelekanon-apo-tous-psarades-kai-tous-fotografous-sti-limni-kerkini
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Η φωτογραφία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα για να σχεδιάσουν τα παιδιά ένα διήμερο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων οικοτουρισμού για την περιοχή τους, αποτυπώνοντας προαιρετικά 
τις προτάσεις τους στο φύλλο δραστηριότητας «Ένα εναλλακτικό διήμερο». Ζητήστε από τα 
παιδιά να καταγράψουν τις απαντήσεις τους στις εξής ερωτήσεις (ενδεικτικά):

• Ποιο είναι το κοινό σας; 

• Τι δράσεις θα εντάξετε; 

• Ποια είναι η καταλληλότερη περίοδος για την υλοποίηση του διήμερου; 

• Με ποιους θα συνεργαστείτε; 

• Τι προτάσεις έχετε για τα γεύματα των επισκεπτών σας; 

• Πώς θα εντάξετε τους πελεκάνους ή γενικά την παρατήρηση πουλιών στο πρόγραμμα; 

• Τι θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην προκληθεί όχληση στην άγρια ζωή; 

Η δική μας σύνδεση με τους πελεκάνους 

Με αφορμή τις πληροφορίες που δίνονται στην εισαγωγή της δραστηριότητας προτείνετε στα 
παιδιά να αναπαραστήσουν δρώμενα με θέμα τον ρόλο που έχουν αποδώσει κατά το παρελθόν οι 
άνθρωποι στους πελεκάνους. Τα δρώμενά τους δεν είναι απαραίτητο να αφορούν αποκλειστικά 
το παρελθόν, καθώς προτείνεται να ενσωματώσουν τον ρόλο που πιστεύουν πως έχουν οι 
πελεκάνοι στη σύγχρονη εποχή. Ως ερέθισμα, μπορείτε να δώσετε σε ομάδες παιδιών μία από τις 
παρακάτω λέξεις: μαραγκός ή μάστορας, αυτοθυσία, ζωολογία, τούμπανο, κατσαροκέφαλος. 

Παράλληλα, ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν τις μάσκες Αργυροπελεκάνου και Ροδοπελεκάνου 
σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στα φύλλα δραστηριότητας «Μάσκες». Κάθε ομάδα 
αξιοποιεί τη λέξη που της αντιστοιχεί, τις εμπειρίες της από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
ως τώρα, καθώς και τις μάσκες, για να ετοιμάσει ένα σύντομο δρώμενο. Στο τέλος, συζητήστε: 

• Τι θέμα είχαν τα δρώμενα που παρουσιάστηκαν; 

• Παρατηρήθηκαν διαφορές στον ρόλο των πελεκάνων στην αρχαιότητα και το σήμερα; 

• Τι θα ξεχωρίζατε εσείς στους πελεκάνους; 

Σημειώνεται πως οι οδηγίες που δίνονται για τον χρωματισμό των πελεκάνων αφορούν στα 
αναπαραγωγικά τους χρώματα.

4
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Ερωτήσεις παρακαλώ 

Ποια είναι η σχέση σας μαζί τους; 

Πώς ήταν φέτος η αναπαραγωγή των Αργυροπελεκάνων; 

Παρατηρείτε κάτι ιδιαίτερο σε αυτούς; 

Πότε είδατε για πρώτη φορά Αργυροπελεκάνους στην περιοχή σας; 

Πόσο συχνά τους βλέπετε; 

Γνωρίζετε τι τρώνε οι Αργυροπελεκάνοι; 

71
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Συμβουλές για ρεπόρτερ! 

Πριν από την υλοποίηση της συνέντευξης, σκεφθείτε τα εξής: 

• Σε ποια άτομα θα απευθυνθείτε; Εντοπίστε άτομα της περιοχής που θα μπορούσαν 
να σας βοηθήσουν ή να σας παραπέμψουν σε κάποιον που θα γνωρίζει πληροφορίες 
για το θέμα σας.  

• Πού και πότε θα γίνουν οι συναντήσεις; Επικοινωνήστε με τα άτομα από τα οποία θα 
πάρετε συνέντευξη, επιλέξτε τις ημέρες που θα γίνουν οι συνεντεύξεις και διαλέξτε ένα 
ήσυχο μέρος για τις συναντήσεις. 

• Τι ερωτήσεις θα γίνουν; Επιλέξτε τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε (μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτές που προτείνονται στη δραστηριότητα). 

Για την υλοποίηση μίας συνέντευξης βοηθάει:  

• Να είμαστε αντικειμενικοί/ές και να σημειώνουμε αυτούσια τα σχόλια των ανθρώπων 
από τους οποίους παίρνουμε τη συνέντευξη καταγράφοντας την τοπική διάλεκτο

• Να τους εξηγήσουμε το θέμα της έρευνάς μας και πώς θα αξιοποιήσουμε την 
πληροφορία που θα λάβουμε

• Να δοκιμάσουμε το μαγνητοφωνάκι μας ή όποιο άλλο μέσο καταγραφής 
χρησιμοποιήσουμε 

• Να μην είμαστε βιαστικοί και να αφήνουμε χρόνο να εκφράσει τις σκέψεις του/της και 
να δώσεις τις απαντήσεις του/της 

• Να κρατάμε σημειώσεις ιδίως με τα στοιχεία που μας προκαλούν ενδιαφέρον και να 
ζητάμε διευκρινίσεις όπου το αισθανόμαστε

• Να βγάλουμε φωτογραφίες αν τα άτομα από τα οποία παίρνουμε συνέντευξη 
συμφωνούν. 

4
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Η Άννα και ο Μαΐστρος 

Ήταν η τρίτη μας προσπάθεια να τοποθετήσουμε πομπό σε Αργυροπελεκάνο στο Μεσολόγγι. Είχαμε 

ήδη περάσει ατελείωτες ώρες κάτω από το «Δέντρο της Αγάπης», όπως ονομάζουν οι ντόπιοι τον 

ψηλό ευκάλυπτο στο ανάχωμα της Κλείσοβας, το μοναδικό μέρος που μπορούσαμε να έχουμε 

σκιά και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε τα πουλιά. Η επιμονή και υπομονή μας όμως, άξιζαν 

τον κόπο, καθώς μόνο ένας πομπός μπορεί να μας δώσει δεδομένα που αποκαλύπτουν μοναδικές 

πληροφορίες για τη ζωή των πουλιών: πού και πώς τρέφονται, σε ποια μέρη κοιμούνται αλλά και 

ποια διαδρομή ακολουθούν κατά τη μετανάστευσή τους. Οι Αργυροπελεκάνοι στην Ελλάδα δεν 

είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων, δεν φεύγουν δηλαδή από τη χώρα για να περάσουν 

τον χειμώνα τους στην Αφρική. Πραγματοποιούν ωστόσο, μικρές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια 

του έτους. Στο «Δέντρο της Αγάπης» βρισκόμασταν από το ξημέρωμα και ο ήλιος είχε αρχίσει 

πια να πέφτει. Ξαφνικά, μέσα από το τηλεσκόπιο, παρατηρούμε έναν πελεκάνο να προσπαθεί 

να πετάξει αλλά να μην τα καταφέρνει, σημάδι πως είχε πιαστεί στην παγίδα μας! Μπαίνουμε με 

τον βαρκάρη μας στη λιμνοθάλασσα, κατευθυνόμαστε προς τη νησίδα και απεγκλωβίζουμε τον 

πελεκάνο. Χρειάζεται προσοχή και δύναμη ο χειρισμός ενός τέτοιου πελώριου πουλιού, καθώς 

πρώτα πρέπει να κρατήσουμε το τεράστιο ράμφος του κλειστό και ταυτόχρονα να κρατάμε γερά 

το δυνατό του σώμα. Μετρώντας το ράμφος του καταλάβαμε ότι το πουλί είναι αρσενικό και 

κατόπιν πολύς σκέψης τον ονομάζουμε Μαΐστρο, όπως τον άνεμο που φυσούσε την ημέρα εκείνη. 

Ο Μαΐστρος φοράει τα διακριτικά του, ένα κίτρινο δαχτυλίδι με τον αριθμό Β001, ένα μεταλλικό 

δαχτυλίδι που αναγράφει M200003, έναν δορυφορικό πομπό και στο κάθε φτερό έχει από μία 

ταμπέλα με τον κωδικό Μ01. Είναι ο πρώτος Αργυροπελεκάνος με πομπό στη δυτική Ελλάδα! 

Από τον Μάρτιο του 2021 που τον πιάσαμε, ο Μαΐστρος εκτός από τρεις μονοήμερες επισκέψεις 

στη λιμνοθάλασσα του Προκόπου στην Αχαΐα, έχει περάσει τον περισσότερο χρόνο του στη 

λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας. Τρέφεται κυρίως στην ανατολική Κλείσοβα με ψάρια του γλυκού 

νερού, ακόμα και μέσα στη νύχτα. Καθώς ο Μαΐστρος όταν πιάστηκε ήταν ένα ανώριμο ακόμα 

πουλί, περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι η πρώτη φορά που θα φωλιάσει!

Η Άννα έχει μία πολύ διαφορετική ιστορία. Βρέθηκε ταλαιπωρημένη και άρρωστη στον Αμβρακικό 

και αφού διασώθηκε και πέρασε δύο ολόκληρους μήνες σε κέντρο περίθαλψης, ήταν έτοιμη τον 

Απρίλιο του 2021 να αφεθεί και πάλι ελεύθερη μαζί με τον πομπό της. Η Άννα φοράει πλαστικό 

κίτρινο δαχτυλίδι με κωδικό Α001, μεταλλικό δαχτυλίδι με κωδικό M200101, τον πομπό της και 

ταμπέλες στα φτερά με κωδικό Α01. Είναι ενήλικο πουλί αλλά δεν γνωρίζουμε αν είχε φωλιάσει 

στο παρελθόν. Το εντυπωσιακό όμως με την Άννα, είναι πως πέταξε κατευθείαν αφότου 

αφέθηκε ελεύθερη, κάτι σπάνιο για τους Αργυροπελεκάνους. Συνήθως, μόλις απελευθερωθούν, 

κολυμπούν πριν πετάξουν, καμιά φορά ακόμα και για μέρες. Η Άννα πέρασε αρκετό χρόνο να 

αναζητά ψάρια στη λίμνη Βουλκαριά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού το πέρασε στο 

Δέλτα του Αχέροντα, πολύ κοντά στα σύνορά μας με την Αλβανία. Τώρα, αναμένουμε να δούμε 

πότε θα φωλιάσει η Άννα στις αποικίες του Αμβρακικού Κόλπου!

4
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Αργυροπελεκάνοι στη Δυτική Ελλάδα 

Οδηγίες για την περιήγηση στην ιστοσελίδα: 
https://www.movebank.org/cms/webapp?gwt_fragment=page=search_map 

• Στο πεδίο «Search» (Αναζήτηση), πληκτρολογήστε χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες το όνομα 
του Αργυροπελεκάνου στα αγγλικά -Dalmatian Pelican- και πατήστε την επιλογή «Search»

• Επιλέξτε την κατηγορία «Dalmatian Pelican conservation in western Greece»

• Πατήστε το κουμπί με τον σταυρό και θα εμφανιστούν δύο επιλογές: η «Άννα» και ο «Μαΐστρος» 

• Εάν κάνετε διπλό κλικ στο όνομα που σας ενδιαφέρει, θα εμφανιστούν στον χάρτη τα δεδομένα για το 
συγκεκριμένο άτομο Αργυροπελεκάνου

• Επιλέξτε μεγέθυνση (zoom) και εστιάστε στα ροζ στίγματα που εμφανίζονται στον χάρτη 

• Επιλέξτε με το ποντίκι ένα τέτοιο σημείο (ροζ στίγμα) και θα εμφανιστούν με μπλε γραμμές οι 
μετακινήσεις του Αργυροπελεκάνου που επιλέξατε! 

Σημειώσεις: 

• Με κόκκινο σταυρό σηματοδοτείται το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο πομπός

• Με πράσινο σταυρό σηματοδοτείται το σημείο όπου βρίσκεται ο πελεκάνος την ημέρα που 
επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα 

• Οι μπλε γραμμές σηματοδοτούν τις μετακινήσεις του Αργυροπελεκάνου που φέρει τον πομπό

• Στον χάρτη εμφανίζονται οι μετακινήσεις των ατόμων, από την ημερομηνία που έχει μπει ο 
πομπός και ύστερα (Μάρτιος και Απρίλιος 2021 για τον Μαΐστρο και την Άννα αντίστοιχα)

• Τα σημεία που πυκνώνουν πολύ οι μπλε γραμμές φανερώνουν τα σημεία όπου παραμένει 
για πολύ ώρα ο συγκεκριμένος Αργυροπελεκάνος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φωλιάζει 
εκεί ή να τρέφεται. 

4

https://www.movebank.org/cms/webapp?gwt_fragment=page=search_map


Οι Αργυροπελεκάνοι της Λίμνης Κερκίνης 

75

[…] Ήδη από τη δεκαετία του 1990 φωτογράφοι φύσης επισκέπτονταν την Κερκίνη για να φωτογραφίσουν από κοντά την άγρια πανίδα και σε κάποιο βαθμό εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι οι πελεκάνοι πλησίαζαν πολύ τις βάρκες και την ακτή. Σταδιακά άρχισαν και αυτοί να νοικιάζουν τις υπηρεσίες των ψαράδων, να αγοράζουν ψάρια από αυτούς και να τα ρίχνουν στους πελεκάνους ώστε εκείνοι να πλησιάσουν κοντά και να τους φωτογραφίσουν. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 2000 ο φωτογράφος Jari Peltomäki με μερικές θεαματικές φωτογραφίες Αργυροπελεκάνων που ορμούν να πιάσουν τα ψάρια στον αέρα κέρδισε κάποιο από τα πρώτα βραβεία στον διαγωνισμό «Wild Wonders of Europe» το 2009. Οι φωτογραφίες ήταν τόσο εντυπωσιακές που αύξησαν κατακόρυφα το ενδιαφέρον των φωτογράφων με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί ο αριθμός εκείνων που επισκέπτονταν την Κερκίνη. Φυσικά όλοι αυτοί παραμένουν για μέρες στην περιοχή και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που τους χρειάζονται (ξενοδοχεία και ξενώνες, ταβέρνες και εστιατόρια, μεταφορές, αγορές αγαθών κ.λπ.), συμβάλλοντας όχι ευκαταφρόνητα στην τοπική οικονομία. Συνήθως έχουν οργανώσει το ταξίδι τους σε συνεννόηση με έναν τοπικό ταξιδιωτικό πράκτορα ή επιχειρηματία που προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες, συνήθως ιδιοκτήτη ξενώνα, είτε το έχουν οργανώσει μόνοι τους. […]

Κείμενο: Γιώργος Κατσαδωράκης & Όλγα Αλεξάνδρου | Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Κώστας Παπαδόπουλος & Θεόδωρος Ναζηρίδης | Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης 
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Ένα εναλλακτικό διήμερο 
Μπορείτε να αποτυπώσετε στο παρακάτω έντυπο τις λεπτομέρειες της δράσης σας! 

4
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Μάσκα Αργυροπελεκάνου  

  

 

Γκρι πρόσωπο

Κίτρινα βλέφαρα

4
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Χρωματίζεις τη μάσκα και το ράμφος

Κόβεις γύρω-γύρω τη μάσκα και το ράμφος, 
καθώς και το εσωτερικό των ματιών

Τσακίζεις στις διακεκομμένες  γραμμές

Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β 

Ενώνεις μπροστά το ράμφος του πουλιού 
(με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Αργυροπελεκάνος σου είναι έτοιμος!

 (ΒΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
 (ΒΕΛΟΣ ΣΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ)
 (ΒΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΡΑΜΦΟΥΣ)
(ΒΕΛΟΣ ΣΤΟ ΡΑΜΦΟΣ)
  (ΒΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΡΑΜΦΟΥΣ) 

Πορτοκαλί ή κόκκινος σάκος

Γκρι ράμφος

Πορτοκαλί στην άκρη 
του ράμφους
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Γκρι ράμφος

Μάσκα Ροδοπελεκάνου  
 
 

Λευκό πρόσωπο

Σκούρα ροζ μάσκα 

Σκούρα ροζ βλέφαρα 

4
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Χρωματίζεις τη μάσκα και το ράμφος

Κόβεις γύρω-γύρω τη μάσκα και το ράμφος, 
καθώς και το εσωτερικό των ματιών

Τσακίζεις στις διακεκομμένες  γραμμές

Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β 

Ενώνεις μπροστά το ράμφος του πουλιού 
(με κόλλα ή σελοτέιπ)

Ο Ροδοπελεκάνος σου είναι έτοιμος!

Κίτρινος σάκος

Γκρι ράμφος

Κίτρινο στην άκρη του ράμφους
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Κίτρινος σάκος
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Επίσκεψη στη
λιμνοθάλασσα

Με λίγα λόγια: 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε σύντομες δραστηριότητες στην ύπαιθρο: 

χωρίζονται σε ομάδες αξιοποιώντας «κελαϊδίσματα» πουλιών, παρατηρούν 

είδη πουλιών στο φυσικό τους περιβάλλον, αναγνωρίζουν στοιχεία που δεν 

είναι ορατά με μια πρώτη ματιά και αντλώντας ερεθίσματα από την επαφή 

τους με τη φύση, συνθέτουν μία «δυναμική εικόνα» (Tableau Vivant). 

82

5
Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν χαρακτηριστικά είδη πουλιών και φυτών της περιοχής επίσκεψης, να διακρίνουν τις διαφορετικές φωνές των πουλιών, να εστιάσουν την προσοχή τους στους ήχους της υπαίθρου, να περιπλανηθούν και να παρατηρήσουν τα φυσικά αντικείμενα από διαφορετική οπτική γωνία, να αναγνωρίσουν την ποικιλία της ζωής σε έναν υγρότοπο.

Υλικά: 
Έγχρωμα αντίγραφα φύλλων «Παρατήρηση πουλιών» και «Αναγνώριση 

φυτών», κιάλια, αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μολύβια, συρραπτικό, 

σελοτέιπ ή κόλλα
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Ήξερες ότι… 
Οι υγρότοποι συνήθως σφύζουν από ζωή και ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να 
παρατηρήσει την ποικιλία ζωής και να κρυφακούσει τις «συνομιλίες» των υδρόβιων 
πουλιών, ιδίως τις (πολύ) πρωινές ή απογευματινές ώρες. Φυσικά, η παρατήρηση 
των πουλιών απαιτεί ησυχία και υπομονή για να έχει αποτελέσματα! Η όχλησή τους 
μπορεί να έχει σαν συνέπεια τα πουλιά να εγκαταλείψουν προσωρινά την αποικία 
τους κάτι που σημαίνει απώλεια ενέργειας για τα ίδια (ιδίως αν τα διακόψουμε την 
ώρα που τρώνε) ή να παραμείνουν μακριά από τη φωλιά, κατά τους ανοιξιάτικους 
μήνες, αφήνοντας εκτεθειμένα τα αβγά ή τους νεοσσούς στις καιρικές συνθήκες και 
σε άλλα ζώα που μπορεί να επιτεθούν στην αφύλακτη φωλιά. Εκτός από την ησυχία, η 
επιλογή ρούχων σε όχι έντονα χρώματα εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρατήρησης και 
της διακριτικής παραμονής μας στη φύση. 

Οι Λιμνοθάλασσες Τσουκαλιό και Λογαρού του Αμβρακικού Κόλπου και η Λιμνοθάλασσα 
Κλείσοβας στο Μεσολόγγι είναι ενδεικτικά σημεία των περιοχών αυτών για την άγρια ζωή και 
προτείνονται για την υλοποίηση των παρακάτω υπαίθριων δραστηριοτήτων.

5
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Οι δραστηριότητες
Βρες το σμήνος σου 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες του φύλλου δραστηριότητας «Ήχοι πουλιών» για τον 
χωρισμό μιας μεγάλης ομάδας παιδιών σε μικρότερες με τυχαίο τρόπο. Σε κάθε παιδί αντιστοιχεί 
μία κάρτα, ενώ είναι απαραίτητο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κάρτες από κάθε είδος πουλιού. 
Ζητήστε από τα παιδιά να σχηματίσουν έναν κύκλο και, χωρίς να αποκαλύψουν το περιεχόμενο της 
κάρτας τους, να μάθουν τη φωνή του είδους τους. Με ένα δικό σας σήμα, κινούνται στον χώρο 
και κάθε παιδί ξεκινά να «κελαηδάει» τον σκοπό που περιγράφει η κάρτα του. Χωρίς να μιλούν, 
παρά μονάχα «κελαηδώντας», προσπαθούν να εντοπίσουν εκείνους με τους οποίους μοιράζονται 
την ίδια κάρτα σχηματίζοντας ομάδες του ίδιου είδους πουλιού. Κάθε ομάδα διαβάζει το σύντομο 
κείμενο της κάρτας και αναπαράγει συντονισμένα το κελάηδημα του είδους της. 

Συμπληρωματικά, ζητήστε από τα παιδιά να παραμείνουν σιωπηλά και με κλειστά τα μάτια για 
λίγη ώρα (π.χ. 1 λεπτό), με σκοπό να καταγράψουν με τον νου την ποικιλία των ήχων που φτάνει 
στα αυτιά τους. Όταν είναι έτοιμα, ανοίγουν τα μάτια τους και απαριθμούν τους ήχους που 
αφουγκράστηκαν ενώ μπορεί να γίνει σύντομη συζήτηση: 

• Πόσους διαφορετικούς ήχους ακούσατε; 

• Ακούσατε κάποιο κελάηδημα; 

• Ακούσατε ανθρώπινους ήχους; 

5
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Παρατήρηση πουλιών
Τα παιδιά σε ομάδες αναγνωρίζουν τα είδη πουλιών βάσει των μορφολογικών χαρακτηριστικών 
τους (μέγεθος, σχήμα, χρώμα, σχήμα ράμφους ή/και ποδιών, μήκος ποδιών) αξιοποιώντας τα 
έγχρωμα φύλλα δραστηριότητας «Παρατήρηση πουλιών». Μπορεί να γίνει αρχικά συζήτηση: 

• Ποια χρώματα μπορούμε να αποφύγουμε στην επιλογή των ρούχων μας; 

• Πώς κινούμαστε όταν παρατηρούμε την άγρια ζωή; 

• Τι θα είναι χρήσιμο να έχουμε μαζί μας (σημειωματάριο, μολύβι, κιάλια, οδηγό αναγνώρισης); 

Επιλέγεται η θέση παρατήρησης για κάθε ομάδα και με γυμνό μάτι ή με κιάλια και τηλεσκόπια 
οι ομάδες παρατηρούν τα είδη που βρίσκονται στην περιοχή και σημειώνουν τα είδη που 
αναγνωρίζουν στα φύλλα δραστηριότητας. 

5

Αναγνώριση φυτών 
Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται να γίνει στη φύση όταν συναντάτε τα είδη δέντρων του 
φύλλου δραστηριότητας «Φυτά της περιοχής επίσκεψης» που απαντούν στις προτεινόμενες 
περιοχές επίσκεψης. Τα παιδιά, καθώς περιηγούνται, παρατηρούν τα είδη φυτών γύρω τους, 
συμβουλεύονται τα σχέδια του φύλλου και καταγράφουν τα είδη που αναγνωρίζουν. Θυμίζουμε 
στα παιδιά πως για την αναγνώριση των ειδών δεν κόβουν φύλλα ή καρπούς αλλά εστιάζουν σε 
αυτά που βρίσκουν πεσμένα στο έδαφος. Με την επιστροφή στην τάξη μπορούν να αναζητήσουν 
περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα είδη που εντόπισαν. Εναλλακτικά, η έρευνά τους 
μπορεί να προηγηθεί της ημερομηνίας επίσκεψης της περιοχής. 
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Η φύση γύρω μας 
Τα παιδιά σε μικρές ομάδες αναζητούν στοιχεία στην ύπαιθρο: από ένα αγκάθι έως ένα στοιχείο 
που τους θυμίζει τον Αργυροπελεκάνο! Προτείνεται να αξιοποιήσουν τη χάρτινη θήκη που δίνεται 
στο φύλλο δραστηριότητας «Ψάξτε για…». Η προετοιμασία της θήκης θα πρέπει να έχει γίνει 
από πριν στην τάξη, χρησιμοποιώντας συρραπτικό, σελοτέιπ ή κόλλα. Ορίζετε την επικράτεια 
αλλά και τη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οι ομάδες θα κινηθούν (ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών), ενημερώνετε τα παιδιά για τα στοιχεία που καλούνται να αναζητήσουν, μοιράζετε 
σε κάθε ομάδα από μία θήκη και η εξερεύνηση ξεκινά! Η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τη 
θήκη της ή θα έχει εντοπίσει τα περισσότερα στοιχεία που ζητούνται, κερδίζει! 

Διευκρινίζεται στα παιδιά ότι συγκεντρώνουν ευρήματα που μπορούν να αφήσουν ξανά στη 
θέση τους, ότι δεν πρέπει να κοπούν χλωρά κλαδιά ή φύλλα, ενώ στο τέλος θα σκορπιστούν 
όλα τα ευρήματα για να αποικοδομηθούν στο φυσικό περιβάλλον. Προτείνεται να ακολουθήσει 
συζήτηση: 

• Ποιο στοιχείο ήταν πιο εύκολο ή/και πιο δύσκολο να εντοπίσετε; 

• Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που συνδέει την ομάδα σας με τον Αργυροπελεκάνο;

Ταμπλό βιβάν στη φύση 
Τα παιδιά, με ερέθισμα τις δραστηριότητες που συμμετείχαν, σχηματίζουν με τα σώματά τους μία 
«δυναμική εικόνα». Ζητήστε από τα παιδιά να κλείσουν αρχικά τα μάτια τους και να φέρουν στον 
νου τα στοιχεία της φύσης που γνώρισαν κατά την επίσκεψή τους. Σε ομάδες, τα μέλη αναφέρουν 
τα στοιχεία που ξεχώρισαν και καταλήγουν σε μία εικόνα που αναπαριστά μια σύνθεση αυτών. 
Στοιχεία που μπορεί να συνθέτουν τον «πίνακά» τους είναι: ο υγρότοπος που επισκέφθηκαν, τα 
είδη πουλιών που παρατήρησαν ή άκουσαν, ένα στοιχείο που τους θυμίζει τον Αργυροπελεκάνο, 
ένα στοιχείο που συνδέει τα ίδια ή την ομάδα τους με την περιοχή επίσκεψης, την αίσθηση που 
αποκόμισαν από την παραμονή τους στην ύπαιθρο. Ζητήστε από τις ομάδες να επιλέξουν τον 
χώρο που θα αναπαραστήσουν την εικόνα τους. 

Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες, με ένα δικό σας σήμα (π.χ. ένα παλαμάκι) ξεκινούν μία-μία 
την αναπαράστασή τους. Εάν το επιθυμεί η ομάδα, μπορείτε να επεκτείνετε τη δράση ζητώντας 
από τα παιδιά να δώσουν κίνηση στην εικόνα που σχημάτισαν κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
επίσκεψή σας στις γειτονιές του Αργυροπελεκάνου. 

5



87

Ήχοι πουλιών 

5
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Παρατήρηση πουλιών (α)
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Υπόμνημα:  (X) Παρατηρείται τον χειμώνα   (O) Παρατηρείται όλο τον χρόνο

Κιρκίρι (Χ) Anas crecca

Χουλιαρόπαπια (Χ) Spatula clypeata

Βαρβάρα (X) Tadorna tadorna

Χουλιαρομύτα (O) Platalea leucorodia

Σφυριχτάρι (Χ) Mareca penelope

Ψαλίδα (Χ) Anas acuta

Φαλαρίδα (Χ) Fulica atra

Κορμοράνος (O) Phalacrocorax carbo 

5
Απεικονίζονται ενήλικα άτομα κατά την αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη – καλοκαίρι)
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Παρατήρηση πουλιών (β)

Σ
χέ

δι
α:

 Π
ασ

χά
λη

ς 
Δ

ου
γα

λή
ς

Λαγγόνα (O) Microcarbo pygmaeus

Λευκοτσικνιάς (O) Egretta garzetta

Αργυροτσικνιάς (O) Ardea alba

Μαυροβουτηχτάρι (X) Podiceps nigricollis

Αβόκετα (Ο) Recurvirostra avosetta

Σταχτοτσικνιάς (O) Ardea cinerea

Σκουφοβουτηχτάρι (X) Podiceps cristatus

Φοινικόπτερο (O) Phoenicopterus roseus

5
Απεικονίζονται ενήλικα άτομα κατά την αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη – καλοκαίρι)
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Παρατήρηση πουλιών (γ)

Σ
χέ

δι
α:

 Π
ασ

χά
λη

ς 
Δ

ου
γα

λή
ς

Αργυροπελεκάνος (O) Pelecanus crispus

Αλκυόνη (Ο) Alcedo atthis

Ασημόγλαρος (O) Larus michahellis Λεπτόραμφος γλάρος (Χ) Larus genei 

Καλαμόκιρκος (Χ) Circus aeruginosus

Καστανοκέφαλος γλάρος (Χ) Larus ridibundus

Χειμωνογλάρονο (Χ) Sterna sandvicensis

5
Απεικονίζονται ενήλικα άτομα κατά την αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη – καλοκαίρι)



91

Φυτά της περιοχής επίσκεψης

Καλάμι Phragmites australis

Ψαθί Thypha latifolia

Μάραθος Foeniculum vulgare

Σαλικόρνια Salicornia europaea

Βούρλο Juncus acutus 

Άγρια αγκινάρα Cynara cardunculus

5
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Ψάξτε για…
5
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Ένας πελεκάνος 
σε κίνδυνο 

Με λίγα λόγια: 
Τα παιδιά ενημερώνονται για τις απειλές του Αργυροπελεκάνου με τη 

βοήθεια έγχρωμων καρτών, αξιολογούν την επικινδυνότητα κάθε απειλής 

για την επιβίωση του είδους και συμμετέχουν σε ασκήσεις δημιουργικής 

γραφής με ερέθισμα τους κινδύνους ενός προστατευόμενου είδους. 

94

6
Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τις απειλές του Αργυροπελεκάνου, να συσχετίσουν την αναπαραγωγική επιτυχία αλλά και την επιβίωση σπάνιων ειδών με τη διακριτική ανθρώπινη παρουσία, να προτείνουν μέτρα προστασίας για τον Αργυροπελεκάνο, να εντοπίζουν φορείς που θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Υλικά: 
Αρχεία εικόνων ή έγχρωμα φύλλα δραστηριότητας «Κίνδυνοι για τους 

Αργυροπελεκάνους», αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μολύβια, λευκές 

κόλλες, προτζέκτορας (προαιρετικά)
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Ήξερες ότι… 
Παρά την αύξηση του πληθυσμού του Αργυροπελεκάνου στη νοτιοανατολική Ευρώπη, 
οι απειλές που αντιμετωπίζει εξακολουθούν να τον «διατηρούν» στον Κατάλογο των 
Απειλούμενων Ειδών, στην κατηγορία «Τρωτό» σε εθνικό επίπεδο. Η όχληση στις 
αποικίες, ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο, η λαθροθηρία, η πρόσκρουση 
σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, η πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες 
σε Αιολικούς Σταθμούς χωροθετημένους κατά μήκος των αεροδιαδρόμων των 
πελεκάνων, οι απότομες και μεγάλες αλλαγές στη στάθμη του νερού στους υγρότοπους 
που χρησιμοποιούνται μερικώς ή εξολοκλήρου ως ταμιευτήρες, τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα (καταιγίδες και πλημμύρες) που καθιστούν ακατάλληλα τα ενδιαιτήματά 
του, η πρόωρη έναρξη της αναπαραγωγής που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, 
αποτελούν βασικούς κινδύνους για το είδος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών καταβάλλεται προσπάθεια από πλήθος φορέων, 
οργανώσεων και επιστημόνων διεθνώς, με σκοπό την προστασία του είδους και τη 
διατήρησή του στους υγρότοπους της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

6
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Οι δραστηριότητες
Κίνδυνος για τους πελεκάνους 
Η δραστηριότητα αυτή (όπως και οι επόμενες), βασίζεται στις εικόνες των φύλλων δραστηριότητας 
«Κίνδυνοι για τους Αργυροπελεκάνους» οι οποίες περιγράφουν βασικές απειλές για το 
είδος. Μπορείτε να εκτυπώσετε έγχρωμα αντίγραφα των φύλλων, να κόψετε τις κάρτες και να 
μοιράσετε ανά δύο σε ομάδες παιδιών. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να προβάλετε τα αρχεία εικόνων που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, στην ενότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 

Βρείτε τα αρχεία εικόνας εδώ: 
https://www.ornithologiki.gr/pe/pelecanus   

Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες και σε μία λευκή κόλλα σημειώνουν ή συζητούν στον κύκλο: 

• Τι απεικονίζεται στην κάθε κάρτα; 

• Ποιον κίνδυνο περιγράφει; 

• Τι συμβαίνει στον Αργυροπελεκάνο; 

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από κάθε παιδί (ή ομάδα παιδιών) να επιλέξει εκείνη την κάρτα που 
θεωρεί ότι αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα κινδύνου και να αιτιολογήσει την επιλογή του. 
Προαιρετικά, στο κλείσιμο της δραστηριότητας, ενημερώστε τα παιδιά πως οι κάρτες περιγράφουν 
τους εξής κινδύνους: α) Όχληση στις αποικίες, β) Υποβάθμιση αποικίας, γ) Κλιματική αλλαγή, δ) 
Πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια, ε) Πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, 
στ) Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων. Διευκρινίστε στα παιδιά πως οι φωτιές σε καλαμώνες ως 
απειλή για το είδος αφορά κυρίως τους υγρότοπους όπου οι Αργυροπελεκάνοι φωλιάζουν σε 
αυτούς, όπως στην περίπτωση της Μικρής Πρέσπας και της Λίμνης Χειμαδίτιδας.  

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αναπαραγωγή των 
Αργυροπελεκάνων, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο εδώ. 

6

https://www.ornithologiki.gr/pe/pelecanus
https://www.ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/enimerosi/ta-nea-mas/1-egklima-enantia-stin-agria-zoi
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Αξιολόγηση απειλών 

Επαναλάβετε τη διαδικασία με τις κάρτες που περιγράφεται στην προηγούμενη δραστηριότητα, 
μόνο που τώρα σε κάθε ομάδα παιδιών αντιστοιχούν διαφορετικές κάρτες. Τα μέλη της κάθε 
ομάδας δηλαδή, εστιάζουν σε διαφορετικούς κινδύνους του είδους. Τα παιδιά μελετούν τις κάρτες 
τους και αξιολογούν την επικινδυνότητα της απειλής για το είδος από το 0 έως το 5, αξιοποιώντας 
τα παρακάτω κριτήρια. Διευκρινίστε στα παιδιά πως τα κριτήρια, παρόλο που η ερμηνεία τους 
βασίζεται σε πραγματικές απειλές του είδους, αποτελούν απλούστευση των επιπτώσεων που θα 
είχαν σε μια πραγματική κατάσταση. 

0 = Καμία επίπτωση στο είδος

1 = Προσωρινή εγκατάλειψη αποικίας 

2 = Απώλεια αβγού ή νεοσσού 

3 = Εγκατάλειψη αποικίας - μη αναπαραγωγή κατά το έτος αυτό 

4 = Τραυματισμός ή ασιτία νεοσσού 

5 = Θανάτωση 

Συζητήστε με τα παιδιά, εισάγοντας ερωτήματα όπως: 

• Τι επίπτωση έχει κάθε κίνδυνος στον πληθυσμό ενός απειλούμενου είδους; 

• Πώς η ίδια απειλή μπορεί να αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συμβαίνει την περίοδο αναπαραγωγής 
των Αργυροπελεκάνων ή την περίοδο ανατροφής των νεοσσών τους; 

• Έχει την ίδια βαρύτητα η χωροθέτηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ή Αιολικών Πάρκων 
σε περιοχές που χρησιμοποιεί ο Αργυροπελεκάνος και σε περιοχές που δεν απαντά ή δεν μετακινείται 
το είδος; 

Η λύση στο πρόβλημα 
Μοιράζετε σε ομάδες παιδιών αντίγραφα των φύλλων δραστηριότητας «Προτεινόμενες 
λύσεις». Οι ομάδες μελετούν τις προτάσεις των φύλλων που περιγράφουν πιθανές λύσεις στα 
προβλήματα του Αργυροπελεκάνου και επιχειρούν να τις αντιστοιχήσουν με κάθε κάρτα που 
μελέτησαν στην προηγούμενη δραστηριότητα. Γίνεται συζήτηση: 

• Πώς θα οδηγηθούμε σε κάθε λύση; 

• Ποιοι φορείς θα συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση; 

• Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως μαθητές/τριες, η σχολική κοινότητα;

6
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Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, οι ομάδες συμπληρώνουν τα πεδία των φύλλων δραστηριότητας 
ή καταγράφουν τις απαντήσεις τους σε χαρτάκια «Post-it» αναρτώντας τα σε κεντρικό σημείο της 
τάξης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το φύλλο δραστηριότητας «Απαντήσεις» για να κατευθύνετε 
τις ομάδες ή για να τις ενημερώσετε μετά από τις διαβουλεύσεις τους!  

Μια φορά, ένας πελεκάνος 

Ζητήστε από κάθε παιδί να επιλέξει εκ νέου μία από τις κάρτες. Σημειώνεται πως θα είχε ενδιαφέρον 
να επιλεχθούν όλες οι εικόνες τουλάχιστον από μία φορά. Σκοπός είναι να συνθέσουν μία ιστορία 
με αρχή – μέση – τέλος, με ερέθισμα την εικόνα που επέλεξαν. Αρχικά, γίνεται συζήτηση: 

• Ποια είναι τα συναισθήματα που σας προκαλεί η συγκεκριμένη εικόνα; 

• Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας; 

Υποστηρικτικά, δίνεται ο παρακάτω βοηθητικός άξονας ως ερέθισμα για την εκκίνηση της 
συγγραφής της ιστορίας τους: 

Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας; 

Τι συμβαίνει στην εικόνα; 

Τι μπορεί να συνέβη πριν; 

Τι θα συμβεί μετά; 

Πού συμβαίνουν όλα αυτά; 

Ποιος μπορεί να βοηθήσει;

6
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Κίνδυνοι για τους Αργυροπελεκάνους (α) 

Όχληση στις αποικίες από φωτογράφους

Όχληση στις αποικίες από ψαράδες

6
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Πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

Κατάκλιση της αποικίας με νερό από την ανύψωση της στάθμης του υγρότοπου 
(αύξηση της στάθμης της θάλασσας ή χρήση του υγρότοπου ως ταμιευτήρα)

6
Κίνδυνοι για τους Αργυροπελεκάνους (β) 
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Έναρξη φωλιάσματος πολύ νωρίς τον χειμώνα 

Πολύ χαμηλή στάθμη του νερού στην αποικία

6
Κίνδυνοι για τους Αργυροπελεκάνους (γ) 
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Απώλεια νησίδας

 Νησίδα σε διάβρωση 

6
Κίνδυνοι για τους Αργυροπελεκάνους (δ) 
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Φωτιά σε καλαμώνα

Πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια

6
Κίνδυνοι για τους Αργυροπελεκάνους (ε) 
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Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων εξαιτίας των υψηλών θρεπτικών που 
συγκεντρώνονται από τις γειτονικές καλλιέργειες

6
Κίνδυνοι για τους Αργυροπελεκάνους (στ) 



Προτεινόμενες λύσεις (α)

105

Ενημέρωση των χρηστών του 

υγρότοπου και οριοθέτηση 

αποικίας με σημαδούρες, σε 

ζώνη τουλάχιστον 150 μέτρων 

γύρω από την κάθε αποικία.

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:

.........................................................
.....

Φορείς που θα συμβάλλουν: 

.........................................................
.....

.........................................................
.....

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:

..............................................................

Φορείς που θα συμβάλλουν: 

..............................................................

..............................................................

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:

..........................
..........................

..........

Φορείς που θα συμβάλλουν: 

..........................
..........................

..........

..........................
..........................

..........

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:
..............................................................

Φορείς που θα συμβάλλουν: 
..............................................................
..............................................................

Υπογειοποίηση καλωδίων. Τοποθέτηση αποτρεπτικών ανακλαστήρων πάνω 
στα καλώδια. Αποφυγή εγκατάστασης 

καλωδίων ανάμεσα σε περιοχές 
κούρνιας, αποικίας και τροφοληψίας.

Ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή 

και τις επιπτώσεις της. Συμμετοχή σε 

εκστρατείες για τον μετριασμό της. Αλλαγή 

συνηθειών. Απαίτηση από την κυβέρνηση

για τη λήψη μέτρων.

Κατασκευή αγκυροβολημένης πλωτής εξέδρας που θα χρησιμοποιηθεί από τους πελεκάνους. Ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Συμμετοχή σε εκστρατείες για τον μετριασμό της. Αλλαγή συνηθειών. Απαίτηση από την κυβέρνησηγια τη λήψη μέτρων.

6
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Προτεινόμενες λύσεις (β) 

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:
..............................................................

Φορείς που θα συμβάλλουν: 
..............................................................
..............................................................

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:

..............................................................

Φορείς που θα συμβάλλουν: 

..............................................................

..............................................................

Ενημέρωση για τη σημασία 
του καλαμώνα. Φύλαξη 

υγρότοπου.

Χωροθέτηση Αιολικών Σταθμών εκτός των αεροδιαδρόμωντων πελεκάνων.

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:

..............................................................

Φορείς που θα συμβάλλουν: 

..............................................................

..............................................................

Συνεργασία με τον φορέα που 

διαχειρίζεται το φράγμα για 

εξασφάλιση νερού την περίοδο

αναπαραγωγής των πελεκάνων

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:

.........................................................
.....

Φορείς που θα συμβάλλουν: 

.........................................................
.....

.........................................................
.....

Ολοκληρωμένη διαχείριση του υγρότο-

που, η οποία να συμπεριλαμβάνει τους 

τρόπους καλλιέργειας στα χωράφια γύρω 

από τον υγρότοπο, δηλαδή εξασφάλιση 

ζωνών φυσικού καθαρισμού του νερού 

πριν εισέλθει στον υγρότοπο, καθώς και

καλλιέργειες με χαμηλές απαιτήσεις σε 
λιπάσματα.

Κίνδυνος στον οποίο αντιστοιχεί:
..............................................................

Φορείς που θα συμβάλλουν: 
............................................................................................................................

Κατασκευή τεχνητής ξύλινης ή πλωτής νησίδας. Ενημέρωση για την προστασία του βιότοπου.

6
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Απαντήσεις

Όχληση στις αποικίες 

Ενημέρωση των χρηστών του υγρότοπου και οριοθέτηση αποικίας με σημαδούρες, σε ζώνη 

τουλάχιστον 150 μέτρων γύρω από την κάθε αποικία.

Πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

Υπογειοποίηση καλωδίων. Τοποθέτηση αποτρεπτικών ανακλαστήρων πάνω στα καλώδια. Αποφυγή 

εγκατάστασης καλωδίων ανάμεσα σε περιοχές κούρνιας, αποικίας και τροφοληψίας. 

Κατάκλιση της αποικίας με νερό 

Κατασκευή αγκυροβολημένης πλωτής εξέδρας που θα χρησιμοποιηθεί από τους πελεκάνους 

Ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Συμμετοχή σε εκστρατείες για τον 

μετριασμό της. Αλλαγή συνηθειών. Απαίτηση από την κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων.

Έναρξη φωλιάσματος πολύ νωρίς τον χειμώνα 

Ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Συμμετοχή σε εκστρατείες για τον 

μετριασμό της. Αλλαγή συνηθειών. Απαίτηση από την κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων.

Πολύ χαμηλή στάθμη του νερού στην αποικία 

Συνεργασία με τον φορέα που διαχειρίζεται το φράγμα για εξασφάλιση νερού την περίοδο 

αναπαραγωγής των πελεκάνων.

Απώλεια νησίδας 

Κατασκευή τεχνητής ξύλινης ή πλωτής νησίδας. Ενημέρωση για την προστασία του βιότοπου.

Νησίδα σε διάβρωση 

Τεχνητή ξύλινη ή πλωτή νησίδα. Ενημέρωση για την προστασία του βιότοπου.

Φωτιά σε καλαμώνα 

Ενημέρωση για τη σημασία του καλαμώνα. Φύλαξη υγρότοπου. 

Πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια 

Χωροθέτηση Αιολικών Σταθμών εκτός των αεροδιαδρόμων των πελεκάνων.

Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων  

Ολοκληρωμένη διαχείριση του υγρότοπου, η οποία να συμπεριλαμβάνει τους τρόπους καλλιέργειας 

στα χωράφια γύρω από τον υγρότοπο, δηλαδή εξασφάλιση ζωνών φυσικού καθαρισμού του 

νερού πριν εισέλθει στον υγρότοπο, καθώς και καλλιέργειες με χαμηλές απαιτήσεις σε λιπάσματα.

6



108

Η δράση μας για τον 
Αργυροπελεκάνο 

Με λίγα λόγια: 
Τα παιδιά επιλέγουν μία από τις απειλές που αντιμετωπίζει το προστατευόμενο 

είδος του Αργυροπελεκάνου και οργανώνουν μία δράση που να συμβάλλει 

στην επίλυση του προβλήματος.

108

7
Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να ενεργοποιηθούν για την προστασία ενός απειλούμενου είδους, να συμβάλλουν στη διάδοση του μηνύματος για την προστασία της βιοποικιλότητας. 

Υλικά: 
Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, μολύβια, μπογιές
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Ήξερες ότι… 
Η διατήρηση του πληθυσμού των Αργυροπελεκάνων που μετακινούνται ανάμεσα στις 
περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης εξαρτάται από τις δράσεις προστασίας που 
πραγματοποιούνται από φορείς και οργανώσεις. Η αύξηση της γνώσης για τις περιοχές 
που απαντά και για τις διαδρομές που ακολουθεί κατά τις μετακινήσεις, η συνεργασία 
μεταξύ των χωρών που επισκέπτεται και αναπαράγεται, η μείωση της θνησιμότητας από 
την πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ή/και ανεμογεννήτριες, 
η βελτίωση των συνθηκών αναπαραγωγής, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 
ανθρώπων που ζουν κοντά ή επισκέπτονται τους τόπους αναπαραγωγής, αποτελούν 
κάποιες από τις βασικές δράσεις για τη διατήρηση του Αργυροπελεκάνου. 
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Οι δραστηριότητες
Προετοιμασία

Αξιοποιώντας τις κάρτες της Ενότητας «Ένας πελεκάνος σε κίνδυνο», ζητήστε από τα παιδιά 
να επιλέξουν σε ομάδες μία από τις εξής απειλές του Αργυροπελεκάνου: α) Όχληση στις αποικίες 
των Αργυροπελεκάνων κατά την περίοδο αναπαραγωγής, β) Θάνατος ή τραυματισμός από 
πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, γ) Ακραία καιρικά φαινόμενα που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Για κάθε απειλή, προτείνεται αντίστοιχα η υλοποίηση των 
παρακάτω δραστηριοτήτων. 

Ώρα για ενημέρωση
Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να καταγράψουν σε μία λευκή κόλλα χαρτί τους παράγοντες 
που προκαλούν όχληση στις αποικίες των Αργυροπελεκάνων την περίοδο αναπαραγωγής αλλά 
και την περίοδο φροντίδας των νεοσσών, ανακαλώντας τις πληροφορίες που έλαβαν από την 
Ενότητα  «Ανοιξιάτικες περιπέτειες». Στη συνέχεια, ενθαρρύνετε τα παιδιά να διατυπώσουν τις 
σκέψεις τους για τους τρόπους με τους οποίους τα ίδια μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό 
της όχλησης από τους χρήστες της περιοχής όπου ζουν οι πελεκάνοι. Προτείνετε στα παιδιά να 
εστιάσουν στη σημασία της ενημέρωσης και πληροφόρησης, είτε όλων των χρηστών είτε μίας 
συγκεκριμένης ομάδας (π.χ. επισκέπτες, ψαράδες, φωτογράφοι, κυνηγοί) και να ετοιμάσουν μία 
ενημερωτική εκθεματική επιφάνεια (π.χ. σε ένα χαρτόνι Α3) που μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα 
κεντρικό σημείο του σχολείου τους. Ενσωματώνουν στοιχεία όπως:

• Λίγα λόγια για τον Αργυροπελεκάνο, τη μακραίωνη ιστορία και την ανάγκη προστασίας του

• Τις μορφολογικές διαφορές που παρατηρούνται στο είδος κατά την αναπαραγωγική περίοδο

• Επιπτώσεις στον πληθυσμό του είδους από την όχληση στις αποικίες

• Δραστηριότητες που καλό είναι να αποφεύγουμε όταν βρισκόμαστε σε υγρότοπους με ενεργές αποικίες 
Αργυροπελεκάνων 

• Φορείς με τους οποίους μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει για περισσότερες πληροφορίες

Αν το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν, είτε ως υπόδειγμα είτε αυτούσιο το φύλλο 
δραστηριότητας «Αργυροπελεκάνοι, οι αρχαίοι κάτοικοι της Γης» το οποίο μπορεί να 
εκτυπωθεί και σε μέγεθος Α3. 
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Προσοχή στα καλώδια
Μοιράστε σε ομάδες παιδιών διαφορετικά άρθρα από περιστατικά πρόσκρουσης 
Αργυροπελεκάνων σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τα άρθρα των φύλλων δραστηριότητας «Παγίδα θανάτου» ή να ενθαρρύνετε τα παιδιά να 
κάνουν σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας συνδυασμό από λέξεις κλειδιά όπως 
«πρόσκρουση», «ηλεκτροπληξία», «Αργυροπελεκάνος». Ζητήστε από τα παιδιά να συντάξουν ένα 
γράμμα προς τον ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό τον περιορισμό των δυσάρεστων αυτών περιστατικών. 
Μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία όπως: 

• Αναφορά των περιστατικών που τα ίδια τα παιδιά εντόπισαν

• Επίπτωση στο απειλούμενο είδος του Αργυροπελεκάνου από την πρόσκρουση ή/και την ηλεκτροπληξία 

• Υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατήρηση ενός προστατευόμενου είδους αλλά 
και της βιοποικιλότητας γενικά 

• Να λάβουν τα παιδιά ενημέρωση για τα μέτρα που έχει λάβει ο Οργανισμός για τον περιορισμό 
τέτοιων περιστατικών

Αφίσα με μήνυμα 
Ανακαλέστε την πληροφορία από την Ενότητα «Ένας πελεκάνος σε κίνδυνο» σχετικά με τις 
επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στις αποικίες των Αργυροπελεκάνων (απότομη 
άνοδος της στάθμης του νερού, πρόωρη ωοτοκία). Ζητήστε από τα παιδιά σε ομάδες να επιλέξουν 
την επίπτωση που τα ίδια ξεχώρισαν και, είτε ατομικά είτε σε ομάδες, να σχεδιάσουν μία αφίσα 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην αναπαραγωγική επιτυχία του Αργυροπελεκάνου. Η αφίσα προτείνεται να είναι μία ζωγραφιά 
των παιδιών με θέμα τον Αργυροπελεκάνο, η οποία να συνδέεται με ένα κεντρικό μήνυμα 
(σύντομη πρόταση) της επιλογής τους. Πρώτα διατυπώνουν το κεντρικό τους μήνυμα και με βάση 
αυτό, συνθέτουν τη ζωγραφιά τους. Υποστηρικτικά: 

• Μπορούν να αναζητήσουν έμπνευση για την απεικόνιση των Αργυροπελεκάνων στο διαδίκτυο, καθώς 
οι πελεκάνοι έχουν αποτυπωθεί από πολλούς σύγχρονους (και μη) καλλιτέχνες! 

• Μιλήστε στα παιδιά για την Olivia Bouler αντλώντας πληροφορίες από το φύλλο δραστηριότητας 
«Νέοι σε δράση»: η Olivia Bouler, στην ηλικία των 10 ετών, κατάφερε μέσα από τις ζωγραφιές της 
να συγκεντρώσει πάνω από $200.000 για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού! Αγαπημένο της είδος; Ο Καφέ Πελεκάνος (Brown Peli-
can), ένα από τα πολλά είδη που επλήγησαν από μία από τις μεγαλύτερες, σύγχρονες, περιβαλλοντικές 
καταστροφές…
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Αργυροπελεκάνοι, οι αρχαίοι κάτοικοι της Γης 
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Παγίδα θανάτου (α) 

2 Ιουλίου 2020 

Καλώδια - παγίδα θανάτου για τους Αργυροπελεκάνους στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου, βρέθηκαν σε τρεις περιπτώσεις νεκρά, εξαιτίας πρόσκρουσης σε δίκτυα μεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύματος, υδρόβια πουλιά που ανήκουν σε προστατευόμενα είδη. 

Συγκεκριμένα, την 1η Ιουνίου, μετά από ενημέρωση κατοίκου, βρέθηκε Αργυροπελεκάνος νεκρός από 
πρόσκρουση, στις 25 Ιουνίου βρέθηκε νεκρός Βουβόκυκνος επίσης νεκρός από πρόσκρουση, ενώ στις 
27 Ιουνίου βρέθηκαν υπολείμματα τριών Αργυροπελεκάνων και ενός Φοινικόπτερου κάτω από καλώδια 
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που επίσης υποδεικνύει θάνατο από πρόσκρουση.

Όλα τα πουλιά εντοπίστηκαν στην περιοχή πλησίον του αντλιοστασίου, κατά μήκος του δικτύου που 
οδηγεί προς την παραλία του Λούρου. Η συγκεκριμένη γραμμή έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη, καθώς 
και στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί ανάλογα περιστατικά θανάτωσης προστατευόμενων ειδών πουλιών.

Δεκάδες εκατομμύρια πουλιά εκτιμάται ότι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας 
πρόσκρουσης σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Η πρόσκρουση, που ως αιτία θανάτου διαφέρει από 
την ηλεκτροπληξία, αφορά τα λιγότερο ευέλικτα πουλιά ή τα πουλιά που μεταναστεύουν τη νύχτα και 
πετούν σε ομάδες σε ύψος 20-50 μέτρων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι πελεκάνοι, οι γερανοί, τα 
Φοινικόπτερα, οι κύκνοι κ.ά. Στην Ελλάδα, εξακολουθούμε να μην έχουμε πλήρη εικόνα σχετικά με τις 
απώλειες πουλιών εξαιτίας πρόσκρουσης στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. […]

Στο Μεσολόγγι επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά φώλιασμα του είδους το 2011, ενώ πλέον στην περιοχή 
φωλιάζουν περίπου 50 ζευγάρια, κυρίως εντός της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας, αλλά και σε νησίδα 
εντός της κεντρικής λιμνοθάλασσας. 

Κάλεσμα προς τους κατοίκους της περιοχής της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και των Υγροτόπων 
Αμβρακικού:

Σε περίπτωση που εντοπίσετε νεκρά πουλιά σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από γραμμές μεταφοράς 
ρεύματος, παρακαλούμε ενημερώσετε την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, αποστέλλοντας το 
σημείο που βρέθηκε το πουλί, καθώς και σχετικές φωτογραφίες, στο info@ornithologiki.gr. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 8228704 & 210 8227937. 

Δείτε εδώ το πλήρες άρθρο 
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Παγίδα θανάτου (β) 

28 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκρουση με ηλεκτροφόρα καλώδια η πιθανότερη αιτία θανάτου των άτυχων πουλιών

Στα μέσα Δεκεμβρίου (13/12/2021), τέσσερις Αργυροπελεκάνοι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή της 
αποξηραμένης λίμνης Αματόβου στον Δήμο Παιονίας - Κιλκίς, λίγο έξω από το χωριό Σιταριά και νότια 
της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Έλους Αρτζάν (GR1230005) στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Οι πελεκάνοι εντοπίστηκαν έπειτα από ενημέρωση από τη Βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των 
Πουλιών (BSPB/BirdLife Βουλγαρίας) ότι η «Μαρία», ένας θηλυκός Αργυροπελεκάνος στον οποίο είχε 
τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός, εξέπεμπε στατικό σήμα από τις 10.12.2021, γεγονός που υποδείκνυε 
ότι το πουλί ήταν νεκρό (Χάρτης).

Μέλος της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας που έσπευσε στο σημείο, βρήκε τη «Μαρία» 
με εμφανή εγκαύματα στο σώμα της ενώ, σε απόσταση 2 χλμ, εντόπισε υπολείμματα τριών (3) ακόμα 
νεαρών Αργυροπελεκάνων κάτω από ηλεκτροφόρα καλώδια, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι ο θάνατος 
και των τεσσάρων πουλιών προήλθε πιθανότατα από πρόσκρουση σε αυτά ή/και από ηλεκτροπληξία. Στα 
παρακείμενα χωράφια ξεκουράζονταν ακόμα περίπου 50 Αργυροπελεκάνοι.
Η περιοχή του συμβάντος βρίσκεται στον εναέριο διάδρομο μετακίνησης των Αργυροπελεκάνων μεταξύ 
των Λιμνών Πρεσπών -όπου φιλοξενείται η μεγαλύτερη αποικία του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο- και της 
Λίμνης Κερκίνης, και ως εκ τούτου αξιολογείται ως εξαιρετικά σημαντική για το είδος.

Ο Αργυροπελεκάνος είναι είδος απειλούμενο με εξαφάνιση (κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Τρωτό) και 
προστατευόμενο από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Χάρη στα δεδομένα του δορυφορικού 
της πομπού, γνωρίζουμε πως, μέσα σε μόλις 10 μήνες, η «Μαρία» επισκέφθηκε πέντε χώρες των ανατολικών 
Βαλκανίων και της Τουρκίας, διανύοντας περισσότερα από 4.600 χιλιόμετρα.

Εκτιμάται ότι δεκάδες εκατομμύρια πουλιά χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε ολόκληρη την 
περιοχή της Ευρασίας εξαιτίας πρόσκρουσης σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, καθώς δεν τα 
εντοπίζουν έγκαιρα ώστε να τα αποφύγουν κατά την πτήση τους. Μεγαλόσωμα και λιγότερο ευέλικτα 
πουλιά που μετακινούνται σε ομάδες αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως οι πελεκάνοι, οι κύκνοι 
και τα Φοινικόπτερα, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στην απειλή αυτή.

Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε σε άλλες σημαντικές 
περιοχές για τους Αργυροπελεκάνους και άλλα προστατευόμενα είδη πουλιών, βρισκόμαστε σε επικοινωνία 
με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Κιλκίς αλλά και τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου) 
με στόχο να βρεθούν από κοινού βέλτιστες λύσεις για την αποφυγή μελλοντικών απωλειών εξαιτίας 
πρόσκρουσης ή/και ηλεκτροπληξίας.

Δείτε εδώ το πλήρες άρθρο 
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Η Olivia Bouler, καλλιτέχνης και ακτιβίστρια για το περιβάλλον, ήταν η πρώτη στην οικογένειά της 
που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την παρατήρηση των άγριων πουλιών. Σε μικρή ηλικία, επισκέπτονταν 
συχνά τον Κόλπο του Μεξικoύ, ενώ η γιαγιά της, της μιλούσε συχνά για τους απειλούμενους 
πελεκάνους και για τον θαυμαστό κόσμο της άγριας ζωής! Κάπως έτσι ξεκίνησε να θέλει να μάθει 
περισσότερα για τα πουλιά, στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Ήταν δέκα χρονών όταν άκουσε για 
την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού, το 2010. Γνωρίζοντας ότι η άγρια ζωή θα βρισκόταν 
σε κίνδυνο, αποφάσισε να διαθέσει ζωγραφιές της με θέμα τα άγρια πουλιά σε όποιον αποφάσιζε να 
συνεισφέρει οικονομικά τις προσπάθειες διάσωσης της άγριας ζωής, συγκεντρώνοντας πάνω από 
$200.000! Από τότε, η Olivia έλαβε πολλούς επαίνους για το έργο της ενώ έγραψε και εικονογράφησε 
την έκδοση «Olivia’s Birds: Saving the Gulf (Sterling Children’s Publishing)». Σήμερα, εξακολουθεί να 
ζωγραφίζει, να παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής και να διαδίδει το μήνυμα για την προστασία των 
άγριων πουλιών αλλά και για το τι μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος -ιδίως τα παιδιά-  όταν πιστέψει 
στην ικανότητά του να αλλάξει τον κόσμο! 

Όπως έχει δηλώσει: 
Κάθε άνθρωπος έχει ένα χάρισμα, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Τα παιδιά θέλουν να φέρουν την αλλαγή, 
απλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Πολλές φορές πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν και οι γονείς συχνά 
τα αποθαρρύνουν. Υπάρχει μία ιστορία για ένα αγόρι που έχει βρεθεί σε μία παραλία όπου η θάλασσα έχει 
ξεβράσει τόνους από αστερίες που όμως είναι ακόμα ζωντανοί. Το αγόρι αρχίζει και πετάει, έναν-έναν, τους 
αστερίες πίσω στη θάλασσα ώσπου κάποιος άντρας του λέει «Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, είναι 
χιλιάδες οι αστερίες». Και τότε, το αγόρι πετάει έναν αστερία μέσα στο νερό και απαντά «Λοιπόν, αυτό μόλις 
έκανε διαφορά γι’ αυτόν τον αστερία, έτσι δεν είναι;». Λοιπόν, καμιά φορά τα παιδιά δεν έχουν το βάρος 
της πραγματικότητας στους ώμους τους, όπως οι ενήλικες. Απλά θέλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, 
ακόμα και αν αυτό είναι μικρό, εξακολουθεί να είναι μία αλλαγή.

Ο Καφέ Πελεκάνος της Olivia Bouler 
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Φύλλο αξιολόγησης για τον εμψυχωτή 
Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή για την 
αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς της στο μέλλον. Παρακαλούμε, συμπληρώστε, αν θέλετε, το φύλλο 
αξιολόγησης και στείλτε το στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ: 

Ταχυδρομικά: Αγ. Κωνσταντίνου 52, 10437 Αθήνα
Με e-mail: info@ornithologiki.gr 
Με μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook https://www.facebook.com/BirdlifeGreece/ 

(το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υποστηρικτικό Υλικό, δείτε το αρχείο εδώ )

https://www.facebook.com/BirdlifeGreece/
https://www.ornithologiki.gr/pe/pelecanus
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Σχόλια - παρατηρήσεις 
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Φύλλο αξιολόγησης για τα παιδιά
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Ο Αργυροπελεκάνος φύλλο και φτερό!

Ζωγράφισε τα δύο διαφορετικά είδη 
πελεκάνων που συναντάµε στη χώρα µας, 
µε βάση τα πραγµατικά τους χρώµατα: 

1 2 

3 

4 5

Αργυροπελεκάνος Ροδοπελεκάνος

Βάλε τα γράµµατα στη σωστή σειρά 
για βρεις δύο ακόµα ονοµασίες 
του Αργυροπελεκάνου: 

Σ Ο Α Μ Ν Ο Π Υ Τ
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Α Σ Ο Κ ΤΑ ΡΑ Κ Ο Ε Σ Φ Λ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Τι τρώει ο Αργυροπελεκάνος;

     _ _ _ _ _ 

Χρωµάτισε τον σάκο κάτω από 
το ράµφος του Αργυροπελεκάνου, 
στα αναπαραγωγικά του χρώµατα: 

Βρες τις 6 κρυµµένες λέξεις που αποκαλύπτουν 
τις περιοχές όπου αναπαράγεται σήµερα ο 
Αργυροπελεκάνος στην Ελλάδα:  

(Κερκίνη, Κάρλα, Πρέσπα, Χειµαδίτιδα, Αµβρακικός, Μεσολόγγι)
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Απαντήσεις

Οι λύσεις του φύλλου «Ο Αργυροπελεκάνος φύλλο και φτερό»: 

2: Τούμπανος - Κατσαροκέφαλος 

3: Ψάρια

4: Κόκκινο ή πορτοκαλί 

5: Οι κρυμμένες λέξεις
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Μάθετε περισσότερα για τον Αργυροπελεκάνο

και τις δράσεις για την προστασία του στο:

www.life-pelicans.com

http://www.life-pelicans.com
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