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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Cygnus columbianus (Ord, 1815)
Νανόκυκνος, Tundra Swan

■ Κατηγορία κινδύνου στην ελλάδα: Τρωτό VU [B2ac(iv)]

■ Κατηγορία κινδύνου στην ευρώπη: Τρωτό VU 

Summary: The Tundra Swan is a 
scarce and local wintering visitor 
in Greece. Until 1996 it was an 
accidental species, with only 8 
records, but today it is regularly 
wintering in Greece, although al-
most exclusively in Thrace and 
particularly in the Evros Delta. 
Maximum counts in Greece: 750 
ind. (Εvros Delta, 22-2-2008) and 
473 ind. (Evros Delta, 18-1-2006) 
(Handrinos 1996, Handrinos & 
Akriotis 1997).

εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία 
και τάσεις: Ο νανόκυκνος είναι 
σπάνιος και τοπικός χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα. Mέχρι το 1996 το είδος 
είχε καταγραφεί μόνον 8 φορές. Το 97% του διαχειμάζοντος πληθυσμού απαντάται 
στη Θράκη και σχεδόν αποκλειστικά στο Δέλτα Έβρου, όπου η παρουσία του τα τε-
λευταία χρόνια είναι τακτική, με μέγιστες καταμετρήσεις 750 άτομα στις 22-2-2008 
και 473 άτομα στις 18-1-2006) (Handrinos 1996, Handrinos & Akriotis 1997, Α-
λιβιζάτος και συν. υπο προετοιμασία). Πρόσφατα εμφανίζει μειωτικές τάσεις (κατά 
30%) στην Ευρώπη (ΒirdLife International 2004). Δύο νανόκυκνοι που είχαν δακτυ-
λιωθεί στην Ολλανδία και στην Αρκτική Ρωσία βρέθηκαν στο Δέλτα Έβρου (Ακριώ-
της & Χανδρινός 2004).

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους στην ελλάδα: <1% του (διαχειμάζοντος) ευ-
ρωπαϊκού (Wetlands International 2006).

οικολογία: Το πιο μικρόσωμο είδος κύκνου στη Δ. Παλαιαρκτική. Συνήθως σχημα-
τίζει μικτά κοπάδια με τα άλλα δύο είδη κύκνων που επίσης διαχειμάζουν στην Ελ-
λάδα. Προτιμά λιμνοθάλασσες και αλμυρόβαλτους και σπανιότερα υγρότοπους γλυ-
κού νερού. Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν τρέφεται ποτέ σε 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

απειλές: Στο Δέλτα Έβρου συχνά ενοχλείται από την κυνηγετική δραστηριότητα και 
αναγκάζεται να μετακινείται συνεχώς, διακόπτοντας τη διαδικασία της τροφοληψίας. 
Οι αλλοιώσεις του ενδιαιτήματος είναι ίσως μια επιπλέον απειλή.

μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, ολόκληρος ο πληθυσμός 
του βρίσκεται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Νatura 2000.

μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται: Αποτελεσματικότερη προστασία των ενδιαιτη-
μάτων του, αποφυγή ενόχλησης από το κυνήγι, μακροχρόνια παρακολούθηση του 
πληθυσμού του.
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