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Γνωριμία με τη Φύση της Σκύρου
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Στη μέση σχεδόν του Αιγαίου 
βρίσκεται μια πραγματική κιβωτός 

βιοποικιλότητας: 
η Σκύρος 

            ©  Αποστόλης Καλτσής 



Εκεί ζουν σπάνια φυτά, θαλασσοπούλια, 
σαύρες- γίγαντες, προστατευόμενα  
        γεράκια, φώκιες, σπάνιες 
           φυλές αλόγων και πολλοί  

           άλλοι οργανισμοί!  

Σχέδια: ©  Β. Χατζηρβασάνης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ  



Η Σκύρος είναι ένα από τα αρχαιότερα νησιά στο 
Αιγαίο απ’ όπου πρόβαλε πριν από περίπου 3,5 

εκατομμύρια χρόνια. Χάρη στη μακρόχρονη απομόνωσή 
της από τη στεριά, φιλοξενεί φυτά και ζώα που δεν 

υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο!  

Μεσσήνιο (6,5 εκ. χρ.)   Πλειόκαινο (3,5 εκ. χρ.)   Πλειστόκαινο (0,2-0,04 χιλ. χρ.)   



Η απομόνωση αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός ενδημικού 
είδους ερπετού, τη Σαύρα της Σκύρου.  

Ζει αποκλειστικά στο νησί και τις γύρω νησίδες,  
καθώς και στο Πιπέρι (ένα μικρό νησί των Σποράδων)  

με το οποίο η Σκύρος ήταν ενωμένη με μια χερσαία «γέφυρα» 
μέχρι πριν από περίπου 50 χιλιάδες χρόνια. 

        ©  Παναγιώτης Λατσούδης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Στη Σκύρο υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων,  
σε καθένα από τους οποίους βρίσκουν καταφύγιο 

διαφορετικά φυτά και ζώα 

υγρότοποι 
Θάλασσα και 

νησίδες 

θαμνώνες  
και φρύγανα 

καλλιέργειες 

βραχώδεις 
ακτές 

δάση 





       ©  Jakob Fric/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Ζωή στη θάλασσα και τις νησίδες 



Μέσα στη θάλασσα, η Ποσειδωνία και η Ζωστέρα 
σχηματίζουν μεγάλα υποβρύχια λιβάδια 



Στα θαλάσσια λιβάδια βρίσκουν καταφύγιο και τροφή 
πολλά μικρά ψάρια και εκατοντάδες άλλοι  

θαλάσσιοι οργανισμοί 
 

Χάνος 



Δελφίνια και άλλα κητώδη χρησιμοποιούν τη θαλάσσια 
περιοχή της Σκύρου για να τραφούν 

 

©  Ρούλα Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ    ©  Άγγελος Ευαγγελίδης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



H Mεσογειακή Φώκια βρίσκει τροφή στη θάλασσα και 
καταφύγιο στις απομακρυσμένες σπηλιές του νησιού  

 

            ©  Πάνος Δενδρινός/ MOm 



Στη νησίδα Μέσα Διαβατές ζουν σαύρες-γίγαντες! 
Εκεί, οι ενδημικές σαύρες της Σκύρου είναι περίπου 
διπλάσιες και σχεδόν 300% βαρύτερες από εκείνες  

που ζουν στη Σκύρο 

          ©  Παναγιώτης Παφίλης 

η γιγαντιαία μορφή  
από τη νησίδα  
Μέσα Διαβατές 

Σαύρα από τη 
Σκύρο 



Στην ασφάλεια των ακατοίκητων 
νησίδων της Σκύρου βρίσκουν 

καταφύγιο όλα τα είδη 
θαλασσοπουλιών της Ελλάδας  
και μαζί τους πολλά άλλα  

ζώα και φυτά 

Σχέδια: ©  Β. Χατζηρβασάνης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ  



Μπορεί οι ακατοίκητες νησίδες 
να μοιάζουν έρημες και χωρίς 
ζωή, αλλά στην πραγματικότητα 

είναι από τα πιο πολύτιμα 
καταφύγια για την άγρια ζωή 

 

©  J. Fric/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
©  ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Η πλούσια ζωή της θάλασσας προσελκύει αρπακτικά από 
τον «έξω κόσμο». Πολλά είδη πουλιών έρχονται στη 

θάλασσα για να τραφούν και επιστρέφουν στη στεριά για 
να ξεκουραστούν ή να φωλιάσουν 

©  Άρης Χρηστίδης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Ο Ασημόγλαρος ε΄́ιναι ο 
πιο πολυάριθμος γλάρος 

της Ελλάδας 



Στις ακατοίκητες νησίδες και τα απόκρημνα βράχια της 
Σκύρου φωλιάζει ένα σπάνιο γεράκι, ο Μαυροπετρίτης. 

Η Σκύρος φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία  
Μαυροπετρίτη στον κόσμο! 

     ©  Stig F. Olsen/ Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 



Τρέφεται αποκλειστικά 
στον αέρα και είναι από 
τα πιο γρήγορα πουλιά 

του κόσμου. 
 

Διαχειμάζει στη 
Μαδαγασκάρη και σε άλλα 

νησιά του Ινδικού 
ωκεανού και τον Απρίλιο 
αναχωρεί για να φωλιάσει 

στη Μεσόγειο. 
 

8 στους 10 Μαυροπετρίτες 
όλου του κόσμου 

φωλιάζουν κάθε χρόνο στα 
νησιά και τις νησίδες 

της Ελλάδας! 
        ©  Stig F. Olsen/ Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

Ένας Μαυροπετρίτης σε κάθετη 
εφόρμηση για να πιάσει το  

θήραμά του 
 



 

Σε αντίθεση με τα άλλα είδη 
πουλιών, φωλιάζει αργά το 
καλοκαίρι, την περίοδο της 
φθινοπωρινής μετανάστευσης, 
για να θρέψει τους νεοσσούς 

του με τα εκατομμύρια 
μικρόπουλα που διασχίζουν 

το Αιγαίο! 
 

Μέχρι τον Αύγουστο κυνηγά 
μεγάλα φτερωτά έντομα, όπως 

τζιτζίκια, λιβελούλες  
και ακρίδες. 

©  Andrea Bonetti/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Ο Αιγαιόγλαρος, ο σπανιότερος και πιο απειλούμενος 
γλάρος της Ελλάδας, σχηματίζει στις νησίδες της Σκύρου 

μία από τις ελάχιστες αποικίες του στην Ελλάδα 
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Αποφεύγει τα κατοικημένα νησιά, προτιμώντας να 
ψαρεύει στην ανοιχτή θάλασσα και να φωλιάζει ομαδικά 

στις ακατοίκητες νησίδες  

                    ©  Jakob Fric/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Γεννά δύο με τρία καμουφλαρισμένα αυγά (καφετιά με 
μαύρα στίγματα) στα τέλη Απριλίου.  

Τα μικρά εκκολάπτονται μετά τα μέσα Μαΐου και 
αρχίζουν να πετούν μέσα Ιουνίου.  

 

    ©  Victoria Saravia/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Ο Θαλασσοκόρακας 
ξεχωρίζει από τα 

άλλα θαλασσοπούλια. 
Συνήθως συναντάται 

σαν μια μαύρη 
φιγούρα να στέκεται 
στα παραθαλάσσια 

βράχια. 
 

Ψαρεύει με 
μακροβούτια, 

κολυμπώντας κάτω από 
την επιφάνεια του 
νερού. Μπορεί να 
φτάσει μέχρι το 

βάθος των 60 μέτρων! 
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Φτιάχνει τη φωλιά του σε προστατευμένες κοιλότητες  
σε βραχώδεις ακτές ή κάτω από μικρούς θάμνους  

σε έρημες νησίδες 
 

     ©  Jakob Fric/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



     ©  Jakob Fric/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Στη Σκύρο, μπορεί κανείς να δει Θαλασσοκόρακες  
ακόμα και στα λιμάνια του νησιού 

 



Στην ανοιχτή θάλασσα ζουν τα πελαγικά θαλασσοπούλια:  
ο Αρτέμης, ο Μύχος και ο Υδροβάτης.  

Περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα 
και επισκέπτονται τη στεριά μόνο για να φωλιάσουν.  

 
 

Αρτέμης  
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Έχουν προσαρμοστεί άριστα να ζουν μακριά από τις 
ακτές, αφού τρέφονται, ζευγαρώνουν και κοιμούνται στο 

ανοιχτό πέλαγος!  

Μύχος 

©  Άρης Χρηστίδης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Η φωλιά τους βρίσκεται στο βάθος μιας στοάς που 
σκάβουν στη βάση των βράχων σε ακατοίκητες νησίδες 

και την επισκέπτονται μετά το σούρουπο. 
Γεννούν μόνο ένα αβγό, το οποίο φροντίζουν  

και οι δύο γονείς. 

Αρτέμης με τον 
νεοσσό του  
στη φωλιά   ©  Jakob Fric/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ  



Ο Αρτέμης είναι 
μεταναστευτικό 

θαλασσοπούλι. Τον 
Οκτώβριο μεταναστεύει 
για να ξεχειμωνιάσει 

στον Ατλαντικό, 
επιστρέφοντας και πάλι 
στη Σκύρο τον Μάρτιο. 

 
Συγγενεύει με τα 
Άλμπατρος, τα 

θαλασσοπούλια των 
ωκεανών του νότου, όπως 

φαίνεται από τα 
ρουθούνια του, που 
μοιάζουν με μικρούς 

σωλήνες κολλημένους στο 
πάνω μέρος του ράμφους. 

     ©  Παναγιώτης Λατσούδης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Οι νησίδες της Σκύρου είναι υπό παρακολούθηση! 

Οι ερευνητές του Προγράμματος 
LIFE+ για την προστασία της 
βιοποικιλότητας της Σκύρου 

μελετούν τους Μαυροπετρίτες και 
τα θαλασσοπούλια που φωλιάζουν 

στις ακατοίκητες νησίδες.  

©  Ρούλα Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Τοποθετούν τεχνητές φωλιές για τα 
θαλασσοπούλια στις νησίδες, ώστε 
να βρίσκουν περισσότερα κατάλληλα 

μέρη για να φωλιάσουν  

Παρακολουθούν τις 
αποικίες των 

θαλασσοπουλιών για να 
γνωρίζουμε αν αυξάνεται 
ή μειώνεται ο πληθυσμός 

τους 
©  Πάνος Κορδοπάτης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
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Τοποθετούν ειδικά 
δαχτυλίδια και 

δορυφορικούς πομπούς 
στα θαλασσοπούλια, για 

να μάθουμε που 
πηγαίνουν όταν φεύγουν 
από τις φωλιές τους και 

ποιες περιοχές 
χρησιμοποιούν για να 

τραφούν. 
 

Έτσι, μπορούν να τα 
προστατεύσουν πιο 
αποτελεσματικά. 

©  ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

©  ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Ζωή στους υγρότοπους 

©  Ρούλα Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Η Σκύρος έχει μικρούς υγρότοπους στις εκβολές των 
ποταμών και των χειμάρρων 

Ο υγρότοπος της 
Καλαμίτσας 

©  Αποστόλης Καλτσής 



Οι νησιωτικοί υγρότοποι, όπως αυτοί της Σκύρου,  
είναι αναντικατάστατοι σταθμοί για τα μεταναστευτικά 

πουλιά που διασχίζουν τη Μεσόγειο  
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Όπως όλα τα παρυδάτια πουλιά, ο Λασπότρυγγας 
περπατάει στα ρηχά, κυνηγώντας ασπόνδυλα  

και μικρά ψάρια  

©  Νίκος Φωκάς 



Ο Μικροτσικνιάς είναι ο πιο μικρόσωμος ερωδιός.  
Ζει ανάμεσα στα πυκνά καλάμια και κυνηγάει ασπόνδυλα 
και μικρά ψάρια σκύβοντας από τα καλάμια στο νερό. 

©  Μιχάλης Κωτσάκης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Ο Καλαμοκανάς, είναι ένα μεταναστευτικό πουλί που μοιάζει 
με μικρογραφία πελαργού! Κάθε χρόνο την άνοιξη 

επισκέπτεται τους ελληνικούς υγρότοπους και τέλος 
καλοκαιριού επιστρέφει πάλι στην Αφρική. Οι υγρότοποι της 

Σκύρου είναι σημαντικές στάσεις για το ταξίδι του. 
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Η Ποταμοχελώνα ξεχωρίζει από τον ριγωτό λαιμό της. 
Όταν το καλοκαίρι ο υγρότοπος ξεραίνεται,  

πέφτει σε νάρκη σε ένα λαγούμι που σκάβει κάτω  
από ένα μεγάλο βράχο.  

         ©  Θεόδωρος Ναζηρίδης 



Η Νεροκοτσέλα ζει πάντα κρυμμένη στην πυκνή υδρόβια 
βλάστηση των υγροτόπων, όπου τρέφεται με έντομα και 

άλλα ασπόνδυλα 

©  Χρήστος Βλάχος 



Τα Σταβλοχελίδονα, ανοιξιάτικοι επισκέπτες της 
Σκύρου, εκμεταλλεύονται τους υγρότοπους του νησιού 

για να βρουν την αγαπημένη τους τροφή:  
κουνούπια και άλλα μικρά έντομα 

     ©  Γιώργος Αλεξανδρής/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Ο Καλαμόκιρκος είναι ο αετός 
των υγροτόπων. 

Συνήθως τον συναντάμε να πετά 
αργά πάνω από τους υγρότοπους, 
κοιτάζοντας αριστερά – δεξιά 

μήπως και αρπάξει κάποιο 
απρόσεκτο πουλάκι 

                ©  Πάνος Περαντωνάκης 



Την περίοδο της μετανάστευσης, τους υγρότοπους του 
νησιού επισκέπτονται και κάποιοι «εξωτικοί» 

επισκέπτες από την Αφρική, όπως ο Μελισσοφάγος 

             ©  Μιχάλης Κωτσάκης/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Οι υγρότοποι 
προσελκύουν 

θηρευτές, όπως η 
Κουκουβάγια, που 

αναζητούν σε 
αυτούς ένα 

χορταστικό γεύμα  

     © David Boorman/ ΑΡΧΕΙΟ LIFE Σκύρου 

Κουκουβάγια που μόλις 
έχει πιάσει έναν 

Λασπότρυγγα στον υγρότοπο 
στο Παλαμάρι 



            ©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Οι υγρότοποι της Σκύρου προσελκύουν παρατηρητές 
πουλιών από όλο τον κόσμο, που τους επισκέπτονται  

για να παρατηρήσουν τα πουλιά που φιλοξενούν  



Ζωή στα αγροτικά οικοσυστήματα 

           ©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



© Skyrian Horse Conservation Ltd. 

Τα άλογα της Σκύρου είναι ξεχωριστά! 
Τα Σκυριανά άλογα είναι μια τοπική φυλή μικρόσωμων 
και γεροδεμένων αλόγων που είναι κατάλληλα για τις 

αγροτικές εργασίες 



Ανήκουν σε μια αρχαία 
φυλή αλόγων που 

παλαιότερα υπήρχε σε 
όλη την Ελλάδα, αλλά 

σήμερα έχει διατηρηθεί 
σχεδόν αναλλοίωτη μόνο 

στη Σκύρο. 
 

Σήμερα, περίπου 220 
Σκυριανά άλογα 

υπάρχουν στη Σκύρο και 
σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας και του 
εξωτερικού.  
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Οι Σκυριανοί χρησιμοποιούσαν τα άλογα  
το καλοκαίρι για να αλωνίσουν.  

Τα έβαζαν να τρέχουν σε κύκλο, ποδοπατώντας  
τα θερισμένα δημητριακά, μέχρι να διαχωρίσουν  

τον καρπό από τα στάχια. 



Η φάβα της Σκύρου είναι μία από τις τοπικές  
αγροτικές ποικιλίες που διασώζονται στο νησί 

 

©  Τάσος Δημαλέξης/ ΑΡΧΕΙΟ LIFE ΣΚΥΡΟΥ 



Ο Κοκκινοκεφαλάς 
επισκέπτεται τη Σκύρο 

την άνοιξη και 
αναχωρεί το φθινόπωρο 
για την Αφρική, νότια 
της Σαχάρας. Είναι 

συχνός επισκέπτης των 
αγρών του νησιού. 

 

Αν και μικρόπουλο, 
έχει αρπακτικές 

συνήθειες και εκτός 
από μεγάλα έντομα δεν 
διστάζει να επιτεθεί 
ακόμα και σε άλλα 

μικρά πουλιά! 
©  Χρήστος Βλάχος 



Η Γερακίνα, είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους 
των γεωργών. Τρέφεται με ποντίκια και άλλα τρωκτικά, 

απαλλάσσοντας τις καλλιέργειες από αυτούς τους 
ανεπιθύμητους επισκέπτες!  

    ©  Γιώργος Αλεξανδρής/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



                  ©  Χρήστος Βλάχος 

Ο Κατσουλιέρης (είδος Κορυδαλλού) είναι συχνός 
κάτοικος των ανοιχτών, χωρίς θάμνους, εκτάσεων. 

Ξεχωρίζει από το ανασηκωμένο λοφίο του  
και το μελωδικό του κελάηδημα. 



Τα χωράφια προσφέρουν τροφή σε πολλά ζώα... 

Τα ποντίκια βρίσκουν εκεί σπόρους 

Οι Νυφίτσες βρίσκουν ποντίκια 

Και οι νυχτερίδες κυνηγούν νυχτοπεταλούδες και  
άλλα έντομα της νύχτας 
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          ©  Κώστας Σταφυλίδης 

Στους φυτοφράχτες, ανάμεσα στα χωράφια, βρίσκουν 
καταφύγιο πολλά μικρά ζώα, όπως ο Σκαντζόχοιρος  



Ζωή στους ορεινούς βιότοπους 

                ©  Δανάη Πορτόλου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ   



Ο Κόχυλας, το Βουνό των Σκυριανών, είναι μια 
προστατευόμενη περιοχή. 

Ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000,  
των πολυτιμότερων περιοχών της Ευρώπης για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας.   

             ©  Αποστόλης Καλτσής 



Οι πλαγιές της Σκύρου σκεπάζονται κυρίως από  
φρύγανα και όχι από δάση 

            ©  Αποστόλης Καλτσής 



©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Τα φρύγανα είναι 
μικροί αγκαθωτοί 

θάμνοι, που συνήθως 
έχουν το σχήμα 

μαξιλαριού. Τα φύλλα 
τους είναι μικρά και 

σκληρά για να 
αντέχουν στην 

ξηρασία. 



Στις ρεματιές και τις κοιλότητες του βουνού με 
βαθύτερο χώμα επιβιώνουν μικρές συστάδες δέντρων όπως 

πουρνάρια, αριές (είδος βελανιδιάς) και αγριελιές 

               ©  Κώστας Ιντζές/ ΑΡΧΕΙΟ LIFE ΣΚΥΡΟΥ 



Τα πιο σημαντικά όμως δέντρα που φυτρώνουν  
στο Βουνό, είναι τα Σφενδάμια. 

Σχηματίζουν μικρά δάση, μοναδικά στο Αιγαίο Πέλαγος.  
 

              ©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Τα Σφενδάμια έχουν πλατιά φύλλα, που τα ρίχνουν  
αργά τον χειμώνα  

 

            ©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Είναι σημαντικός βιότοπος για πολλά είδη πουλιών που 
φωλιάζουν και βρίσκουν σε αυτά καταφύγιο,  

για τα Σκυριανά άλογα αλλά και για σπάνια φυτά  
που φυτρώνουν κάτω από τη «στέγη» τους  

  
 
 

©  Κώστας Ιντζές/ ΑΡΧΕΙΟ LIFE ΣΚΥΡΟΥ 



Για να προστατεύσουν 
τα Σφενδάμια της 

Σκύρου, οι ερευνητές 
του Προγράμματος 

LIFE+ έχουν 
δημιουργήσει ένα 

φυτώριο Σφενδαμιών, 
όπου νέα, μικρά 

Σφενδάμια φυτρώνουν 
κάτω από την σκιά  

των μεγάλων. 
 
 

Όταν μεγαλώσουν 
αρκετά, θα φυτευτούν 

στο Βουνό για να 
διατηρήσουν τα 

σημαντικά δάση του. 
            ©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Η Σκύρος φιλοξενεί σπάνια φυτά 
 

Το Αιθιόνημα φυτρώνει αποκλειστικά στη Σκύρο  
και τη γειτονική νησίδα Σκυροπούλα. 

Είναι ένα από τα πιο απειλούμενα φυτά της Ελλάδας  
και απειλείται κρίσιμα με εξαφάνιση. 

©  Αποστόλης Καλτσής 



Κάτω από τη σκιά των Σφενδαμιών φυτρώνουν  
σπάνια φυτά, όπως ο Γάλανθος της Ικαρίας  

που είναι ενδημικό του Αιγαίου 
(δηλαδή φυτρώνει εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο!) 

        ©  Αποστόλης Καλτσής 



Η Σκύρος είναι ένα κτηνοτροφικό νησί. 
Στο βουνό βόσκουν εκατοντάδες κατσίκια  

τα οποία σκαρφαλώνουν σχεδόν παντού, τρώγοντας  
φυτά και θάμνους. 

            ©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Εξαιτίας της πολύ έντονης βόσκησης, τα φυτά του 
βουνού δεν μεγαλώνουν κανονικά και παραμένουν σε 
νανώδη μορφή, ενώ κανονικά θα γίνονταν μεγάλα 

δέντρα ή θάμνοι 
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Για να προστατευθούν τα σπάνια φυτά του Κόχυλα,  
όπως τα ενδημικά φυτά και τα Σφενδάμια,  

από τη βόσκηση, οι ερευνητές του Προγράμματος  
LIFE+ τοποθετούν προστατευτικές περιφράξεις,  
ώστε να μην μπορούν τα ζώα να τα πλησιάσουν 

©  ΑΡΧΕΙΟ LIFE ΣΚΥΡΟΥ 



Τον χειμώνα, οι Σκυριανοί άφηναν τα άλογα ελεύθερα 
στο Βουνό, ώστε να μην χρειάζεται να τα τρέφουν  
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Το καλοκαίρι όμως, όταν το Βουνό ξεραινόταν, τα άλογα 
κατέβαιναν στην πηγή Νύφι για να ξεδιψάσουν.  

Εκεί τα παραμόνευαν οι Σκυριανοί, για να πιάσει ο 
καθένας τα δικά του άλογα και να αλωνίσει.   

©  Κώστας Ιντζές/ ΑΡΧΕΙΟ LIFE ΣΚΥΡΟΥ 



Μεταναστευτικά πουλιά, όπως ο Τσαλαπετεινός, που 
έχουν διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στη 
Σκύρο από την Αφρική, βρίσκουν καταφύγιο στο Βουνό  

©  Γ. Αλεξανδρής 

©  Ρ. Τρίγκου/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Στους απόκρημνους βράχους του όρους Κόχυλα και 
στις γειτονικές νησίδες, ο Μαυροπετρίτης 

σχηματίζει τη μεγαλύτερη αποικία του στον κόσμο,  
με περισσότερα από 1.000 ζευγάρια! 

©  Αποστόλης Καλτσής 
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Οι ανοιχτές, βραχώδεις εκτάσεις του βουνού είναι ο 
ιδανικός βιότοπος για τον Σταχτοπετρόκλη, που προτιμά 

να ζει στα βουνά και σε νησιά χωρίς βλάστηση 

       ©  Γιώργος Αλεξανδρής/ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 



Το Σμυρνοτσίχλονο είναι ένα σπάνιο τσιχλόνι της 
Ελλάδας. Από όλη την Ευρώπη μπορεί κανείς  

να το συναντήσει μόνο στη χώρα μας!  
Το βουνό Κόχυλας στη Σκύρο είναι μια από τις  

περιοχές όπου συναντάται.  

   ©  Paul Cools/ Αρχείο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 



Πεταλούδες και πολλοί άλλοι οργανισμοί ζουν στους 
ορεινούς βιότοπους της Σκύρου  

©  Felix Rehsteiner 



Το Σιρλοτσίχλονο συχνάζει στις ανοιχτές εκτάσεις με 
λίγα δέντρα, όπως αυτές του Κόχυλα, ψάχνοντας για 
μικρούς σπόρους και έντομα, μαζί με άλλα τσιχλόνια 

                  ©  Χρήστος Βλάχος 



 
 

 Επιλέγω τοπικά προϊόντα και ποικιλίες φυτών 
 Κρατάω αποστάσεις από τους χώρους όπου τα 

πουλιά τρέφονται, αναπαύονται ή φωλιάζουν 
 Παίρνω μαζί τα σκουπίδια μου 
 Αφήνω στη φύση τις χελώνες και τα άλλα ζώα, 

γιατί προτιμούν το σπίτι τους από το δικό μου 
 Ενημερώνομαι για τις δράσεις που γίνονται στη 

Σκύρο για την προστασία της φύσης του νησιού 
και συμμετέχω σε αυτές! 

Τί μπορώ να κάνω για να προστατεύσω  
τη φύση της Σκύρου; 



Η Σκύρος είναι μια κιβωτός
β λό Α ίβιοποικιλότητας στο Αιγαίο

Γ ώ έ ά ψέ !Γνώρισέ τη, προστάτεψέ τη!

Μάθε περισσότερα στο:

www.skyroslife.gr
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