
Είμαι το
Φλαµίνγκο

Το επιστημονικό μου όνομα είναι 

Phoenicopterus roseus

Έχω μήκος 120-145 εκατοστά και 
έχω άνοιγμα φτερούγας 140-170 

εκατοστά. Σε αντίθεση με τους τρεις 
φίλους μου που έχεις γνωρίσει στις 
προηγούμενες σελίδες, είμαι τόσο 

μεγάλο που δεν με χωράει η σελίδα 
στο πραγματικό μου μέγεθος! 

Θα με δεις στην Κύπρο τον

αφού το ήπιο κλίμα είναι ότι πρέπει 
για μένα. Ίσως να ακούσεις και τη 

φωνή μου, το κακάρισμά μου θυμίζει 
αυτό της χήνας.

Χρωµάτισέ µε!
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Σίγουρα ξέρεις το 
χρώµα του φτερώµατός 
µου, των µατιών µου 

όµως το ξέρεις;
Βρες την απάντηση 

στον οδηγό ‘Τι πουλί 
είναι αυτό;’



Ο χειμώνας στην Κύπρο είναι πιο ήπιος από άλλες χώρες στην Ευρώπη και οι 
υγρότοποι δεν παγώνουν. Έτσι πολλά πουλιά έρχονται στην Κύπρο να διαχειμάσουν, 
δηλαδή να περάσουν εδώ τον χειμώνα τους. Ανάμεσα σε αυτά είναι πολλά είδη πάπιας, 
ο Κοκκινολαίμης και το Αμπελοπούλλι (παρόλο που τα Αμπελοπούλλια χρησιμοποιούν 
την Κύπρο περισσότερο σαν σταθμό την άνοιξη και το φθινόπωρο). 

Λίγα μόνο είδη πουλιών τραγουδούν τον χειμώνα, ομορφαίνοντας αυτή την εποχή με τις 
μελωδίες τους. ∆ύο από αυτά είναι ο Κοκκινολαίμης και το Αμπελοπούλλι, γνωστό και 
ως Αηδόνι του Βορρά αφού το όμορφο τραγούδι του θυμίζει αυτό του Αηδονιού. 

Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει τον χειμώνα στον κόσμο των πουλιών; Ετοιμάζονται για 
την ανοιξιάτικη μετανάστευση, αφού θα χρειαστούν ενέργεια για το ταξίδι τους, αλλά 
και για να βρουν ταίρι και να φωλιάσουν!

Την άνοιξη μεταναστεύω προς την Τουρκία, Ιταλία, Σαρδηνία και Ιράν όπου 
φωλιάζω και το φθινόπωρο μεταναστεύω προς την Κύπρο και τη Μέση 
Ανατολή όπου περνώ τον χειμώνα. 

Μόλις μαζευτεί νερό στις λίμνες και αλυκές, ερχόμαστε σε κοπάδια.

Όταν είμαι νεαρό έχω χρώμα καφέ-γκρίζο! Όταν γίνω περίπου 3-4 χρονών 
αποκτώ το πανέμορφο ροζ μου χρώμα. Το χρώμα αυτό μου το δίνει η γαρίδα 
Artemia salina με την οποία τρέφομαι.

Για να βρω τις γαριδούλες που τρώω, βάζω το κεφάλι
μου ανάποδα στο νερό, ανακατεύω τη λάσπη με τα πόδια 
μου και φιλτράρω το νερό με το ράμφος μου. Κάνω 
γύρω-γύρω από το κεφάλι μου όσο είναι στο νερό 
ψάχνοντας τροφή.

Είμαι ευαίσθητο στην ενόχληση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να 
ξεκουράζομαι ανενόχλητα μετά από το ταξίδι μου για να ανακτήσω τις 
δυνάμεις μου... Το ταξίδι μου την άνοιξη προς τις περιοχές που θα φωλιάσω 
είναι απαιτητικό και θέλει πολλή ενέργεια. ∆εν μου αρέσει όταν αναγκάζομαι 
να την σπαταλώ προσπαθώντας να ξεφύγω από ανθρώπους που με 
πλησιάζουν, έστω κι αν είναι για να με θαυμάσουν. Με ένα ζευγάρι κιάλια 
μπορούν να με παρατηρήσουν από μακριά, όσο θέλουν χωρίς να με τρομάζουν! 
Μπορείς σε παρακαλώ να τους το πεις;

Ήξερες ότι...
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