Είμαι η

Θα με δεις
στην Κύπρο την

Αλκυόνη!
Χρωµάτισέ µε!

και το

όταν περνώ από
εδώ κατά το ταξίδι
της μετανάστευσης.
Κάποιες από εμάς
περνούν τον χειμώνα
στην Κύπρο, οπόταν
θα τις δεις και τον

Συµβουλέψου τον οδηγό
‘Τι πουλί είναι αυτό;’
για να δεις τα εντυπωσιακά
µου χρώµατα!

Το επιστημονικό μου όνομα είναι

Alcedo atthis

Έχω μήκος 17-19,5 εκατοστά.
Αυτό που βλέπεις εδώ είναι το πραγματικό μου μέγεθος!
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Την άνοιξη, εκατομμύρια πουλιά περνούν από την Κύπρο, για να πάνε στις χώρες
που θα φωλιάσουν και θα μεγαλώσουν τα μικρά τους. Οι επιστήμονες υπολογίζουν
ότι κάθε άνοιξη μπορεί να περνούν 100 εκατομμύρια πουλιά από το νησί μας!
Κάποια ξεκουράζονται για λίγο στην Κύπρο πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους και
άλλα μένουν εδώ για να φωλιάσουν. Ανάμεσα στους περαστικούς επισκέπτες
είναι η πολύχρωμη Αλκυόνη και το μελωδικό Αμπελοπούλλι. Ανάμεσα στα είδη
που φωλιάζουν είναι η εντυπωσιακή Κράγκα και το μαγευτικό Πετροχελίδονο.
Την άνοιξη λοιπόν, όταν ανθίζουν τα λουλούδια και η φύση φοράει τα γιορτινά της,
τα πουλιά ψάχνουν ταίρι και φωλιάζουν. Τι κάνουν όμως για να προσελκύσουν ταίρι;
Τραγουδούν υπέροχα, το κάθε είδος έχει το δικό του τραγούδι!
Κάποια κάνουν μικρούς και κάποτε περίτεχνους «χορούς».
Σε κάποια είδη τα αρσενικά έχουν πιο έντονα χρώματα από τα θηλυκά
για να τα εντυπωσιάσουν.
Κάποια αλλάζουν εμφάνιση, αφού τα χρώματα τους γίνονται πιο έντονα,
σαν να φοράνε τα καλά τους.

Ήξερες ότι...

Την άνοιξη τα πουλιά είναι
βιαστικά και ταξιδεύουν
πιο γρήγορα παρά το
φθινόπωρο, αφού όποιος
φτάσει πρώτος θα επιλέξει
το καλύτερο σηµείο για
τη φωλιά του!

Την άνοιξη φωλιάζω στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
Το φθινόπωρο μεταναστεύω προς νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
Είμαι εξαιρετική στο ψάρεμα: παρακολουθώ ακίνητη τα ψάρια
και τα πιάνω κάνοντας κάθετες βουτιές στο νερό.
Κάθε μέρα τρώω τόσα ψάρια όσο και το βάρος μου!
Σε συμβουλεύω να μην το δοκιμάσεις…
Τρώω τα ψάρια ολόκληρα. Τι γίνεται όμως με τα κόκκαλα;
Απλό: Ό,τι δεν μπορώ να χωνέψω το κάνω μπαλίτσα και
την αποβάλλω από το στόμα.
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