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Σταχτάρα, η μοναδική
Η σταχτάρα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πουλί.

Περνάει τό μεγαλύτερο μέρος της ζωής της πετώντας. Περνά μέχρι και 10 μήνες 
χωρίς να πατήσει στη γη! Τρέφεται, κοιμάται και ζευγαρώνει στον αέρα, πετώντας 
με ταχύτητες που μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα/ώρα. Στο έδαφος κα-
τεβαίνει μόνο για να κάνει φωλιά και να μεγαλώσει τους νεοσσούς (μωρά) της.

Η σταχτάρα είναι ένα πολύ φασαριόζικο πουλί. Η χαρακτηριστική φωνή της (Σριιιι) 
φέρνει την άνοιξη κάθε Μάρτη στην πόλη της Κέρκυρας, όταν η σταχτάρα έρχεται 
από την Αφρική για να ζήσει κοντά μας. Και κάθε Οκτώβρη, όταν η σταχτάρα ξανα-
φεύγει, η πόλη μας δείχνει πολύ ήσυχη χωρίς αυτήν.
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Γνωρίστε τη σταχτάρα
Είδος Apus apus

Οικογένεια Apodidae 

Μέγεθος μήκος  16-18 εκ, άνοιγμα φτερών 38-44 εκ 

Βάρος 35-56 γραμμάρια (όσο μια μικρή γκοφρέτα)

Χρώμα πολύ σκούρο καφέ, λίγο λευκό στον λαιμό 

Ταχύτητα όταν πετάει χαλαρά 40 χλμ/ώρα

Ταχύτητα όταν κυνηγάει το θήραμά της 70 χλμ/ώρα

Ταχύτητα όταν παίζει 110 χλμ/ώρα

Ηλικία περίπου 7 χρόνια (έχουν όμως βρεθεί και πουλιά που 
έχουν ζήσει έως 20 χρόνια)

Φαγητό έντομα που πετούν

Εχθροί γεράκια (και μερικές φορές μικρά θηλαστικά που φω-
λιάζουν στις στέγες, όπως ποντίκια) 
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Ένα σώμα φτιαγμένο για πτήσεις
Τα φτερά της σταχτάρας είναι μακριά, σαν  δρεπάνια, για να σκίζουν τον αέρα και 
όταν παίρνει φόρα η ταχύτητά της ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα — σαν ένα 
γρήγορο αυτοκίνητο που τρέχει σε αυτοκινητόδρομο. 

Υπολογίζεται ότι μια σταχτάρα διανύει πε-
τώντας 190.000 χιλιόμετρα τον χρόνο, πέντε 
περίπου φορές τον γύρο της γης.

Η σταχτάρα μπορεί να φτάσει πετώντας σε 
μεγάλα ύψη, ακόμα και στα 5.000 μέτρα. Το 
ύψος αυτό είναι πολύ πιο πάνω από εκεί 
που πετούν τα ελικόπτερα ή τα ελικοφόρα 
αεροπλάνα.

Όταν όμως ο καιρός είναι βροχερός πετάει χαμηλά. Τότε κινδυ-
νεύει ακόμα και να χτυπηθεί από αυτοκίνητα.

Σταχτάρα που πίνει νερό σε λίμνη
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Σ’ έπιασα!

Kανένα κουνούπι δεν θα ξεφύγει!
Τα μεγάλα μάτια της σταχτάρας διακρίνουν 
ακόμα και τα πιο μικρά έντομα. Τα φρύδια 
της (που της δίνουν ένα άγριο ύφος) την 
προστατεύουν από τον δυνατό ήλιο εκεί 
ψηλά που πετά. Το γαμψό της ράμφος τη 
βοηθά να πιάνει την τροφή της.

Εκεί που η σταχτάρα δεν τα καταφέρνει κα-
θόλου είναι στο περπάτημα. Τα μικρά, σχε-
δόν ατροφικά της πόδια τη βοηθούν να κρέ-
μεται από τα βράχια και τα κτήρια αλλά δεν 
τη βοηθούν να σταθεί στο έδαφος.
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Δεν είναι χελιδόνι. 
Είναι Apus!
Πολλοί κάτοικοι της Κέρκυρας νομίζουν ότι η 
σταχτάρα είναι χελιδόνι. Άλλοι, τη γνωρίζουν 
ως πετροχελίδονο. Στην πραγματικότητα 
όμως δεν είναι καν συγγενής του χελιδονιού. 

Το επιστημονικό της όνομα στα λατινικά είναι apus, λέξη που πήραν από τα Αρχαία 
Ελληνικά, και σημαίνει χωρίς πόδια. Της έδωσαν το όνομα αυτό γιατί τα πόδια της 
είναι ατροφικά και δεν μπορεί να περπατήσει σχεδόν καθόλου. 

Στο χωριό Βαλανειό, στην βόρεια Κέρκυρα, ακόμα χρησιμοποιείται το αρχαίο όνομα 
«άποδας» για τις σταχτάρες. 

Οι σταχτάρες της Κέρκυρας
Στην Κέρκυρα, εκτός από την Κοινή Σταχτά-
ρα Apus apus (Μαυροσταχτάρα), συναντάμε 
και τα ξαδελφάκια της, τη Βουνοσταχτάρα 
Apus (Tachymarptis) melba που ξεχωρίζει 
από το άσπρο στην κοιλιά και την Ωχροστα-
χτάρα Apus pallidus που το χρώμα της δεν 
είναι τόσο σκούρο.

Η αποικία Βουνοσταχτάρων και Μαυρο-
σταχτάρων στην παλιά πόλη της Κέρκυρας 
αριθμεί περίπου 6.000 πουλιά και είναι μια 
από της μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Και ξέ-
ρετε γιατί; Μα γιατί η Κέρκυρα έχει στέγες 
με κεραμίδια για να κάνουν τις φωλιές τους 
και πολλά-πολλά έντομα για να χορτάσουν.

Βουνοσταχτάρα Apus melba

Χελιδόνι

Ωχροσταχτάρα Apus pallidus
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Από τους γκρεμούς στα σπίτια
Η σταχτάρα σταματάει το πέταγμα και κατεβαίνει στη γη μόνο όταν πρέπει να φτιάξει 
φωλιά για να γεννήσει και κλωσσήσει τα αυγά της. 

Πριν ο άνθρωπος φτιάξει κτήρια, η σταχτάρα φώλιαζε σχεδόν αποκλειστικά σε βρα-
χώδεις γκρεμούς και σπηλιές. Σήμερα, στην πόλη της Κέρκυρας η σταχτάρα κάνει 
τη φωλιά της κάτω από τα κεραμίδια της Παλιάς Πόλης και σε τρύπες πέτρινων 
τοίχων, προσφέροντάς μας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες της, καθώς τρώει τεράστιες 
ποσότητες κουνουπιών και άλλων εντόμων. 
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H σταχταροοικογένεια
Όταν οι σταχτάρες γίνουν περίπου 3 χρονών ζευγαρώνουν και βρίσκουν ένα κατάλ-
ληλο άνοιγμα όπου φτιάχνουν τη φωλιά τους με πούπουλα, χαρτιά, σανό, σπόρους 
και σάλιο. Εκεί το θηλυκό γεννάει 2 ή 3 αυγά που θα τα κλωσσήσουν και οι δύο 
γονείς. 

Όταν βγουν από το αυγό οι νεοσσοί (μωρά), οι γονείς τα ταΐζουν με ένα πολτό από 
έντομα που φτιάχνουν στο στόμα τους. 

Όταν τα μικρά γίνουν 15 ημερών μπορούν πια να τριγυρίζουν μέσα στη φωλιά και 
να δοκιμάζουν τα μικρά τους φτερά, χτυπώντας τα στον αέρα. 

Ένα μήνα αργότερα είναι έτοιμα να πετάξουν. Αφού περιεργαστούν τον έξω κόσμο, 
βγάζοντας το κεφάλι τους από την φωλιά, θα πετάξουν με τη μία και δεν θα ξανα-
γυρίσουν ποτέ πια.

Αυγά σταχτάρας Με το στόμα γεμάτο τροφή πηγαίνει στη φωλιά της

Σταχτάρα 1,5 μηνών, έτοιμη να πετάξειΣταχτάρα ταΐζει τους νεοσσσούς
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Διακοπές στην Αφρική 
Κάθε φθινόπωρο τα κουνούπια και οι μύγες της Κέρκυρας λιγοστεύουν. Οι σταχτά-
ρες τότε μεταναστεύουν στην Αφρική (νοτιότερα της ερήμου Σαχάρας), όπου υπάρ-
χουν πολλά έντομα για να τραφούν. 

Οι σταχτάρες δεν φεύγουν όλες μαζί, αλλά λίγες-λίγες, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
δεν έχει μείνει καμία στην Πόλη της Κέρκυρας. Επίσης, δεν πετούν σε σχηματι-
σμούς, όπως κάνουν άλλα αποδημητικά πουλιά (πχ πάπιες).

Κάθε Μάρτη, οι σταχτάρες εμφανίζονται πάλι στην Κέρκυρα. Θα γυρίσουν στις περ-
σινές τους φωλιές να γεννήσουν τα αυγά τους και να γεμίσουν τον ουρανό της πό-
λης μας με τον χαρακτηριστικό τους ήχο. 

ΑΦΡΙΚΗ

Χώρες που ζουν οι κοινές σταχτάρες (Apus apus) το καλοκαίρι

Χώρες που ζουν οι κοινές σταχτάρες (Apus apus) τον χειμώνα

ΚΕΡΚΥΡΑ
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Αν βρείτε μια σταχτάρα στο έδαφος, 
βοηθήστε τη!
Αν συναντήσουμε μια σταχτάρα στο έδαφος, ελέγχουμε πρώτα αν τα φτερά, όταν 
είναι διπλωμένα, είναι μεγαλύτερα από την ουρά της. Σ’αυτή την περίπτωση το που-
λί είναι ενήλικο και ικανό να πετάει. Αν δεν βλέπουμε κάποιο τραυματισμό, πη-
γαίνουμε σ’ έναν ανοιχτό χώρο και του δίνουμε ώθηση προς τα πάνω. Αν πετάξει 
και φύγει, είναι υγιές. Αν πέσει κάτω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να 
επικοινωνήσουμε  με κάποιον ειδικό.

Αν τα φτερά είναι κοντύτερα από την ουρά, τότε είναι νεοσσός (μωρό). Φτιάχνουμε 
μια φωλιά από χαρτόκουτο, με χαρτί κουζίνας από κάτω και τον ταΐζουμε σφιχτο-
βρασμένα αυγά και ξηρή τροφή για γατάκια βρεγμένη. Στη συνέχεια ζητάμε βοήθεια 
από κάποιον ειδικό. 

Για περισσότερες οδηγίες: ΑΝΊΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής 
Τηλ: 210 9510075 και 6972 664675, www.wild-anima.gr
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Το παιχνίδι της μετανάστευσης 
της σταχτάρας
Κύκλωσε τη σωστή απάντηση

1. Τι σημαίνει μετανάστευση;
α. Ο χειμέριος ύπνος
β. Να πηγαίνω διακοπές
γ. Η εποχική μετακίνηση

2. Γιατί τα πουλιά μεταναστεύουν;
α. Για να βρουν τροφή
β. Για να κάνουν ηλιοθεραπεία
γ. Γιατί δεν τους αρέσει το κρύο

3. Πόσα έντομα τρώει τη μέρα μια σταχτάρα;
α. 20
β. 2.000
γ. 20.000

4. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια σταχτάρα για να μεταναστεύσει από την Ευρώπη στην Αφρική;
α. 7 ημέρες
β. 7 εβδομάδες
γ. 7 μήνες

5. Ποιο από τα παρακάτω πουλιά είναι εχθρός της σταχτάρας;
α. Ο παπαγάλος
β. Ο γλάρος
γ . Το γεράκι

6. Πώς βρίσκουν το δρόμο τους οι σταχτάρες όταν μεταναστεύουν;
α. Με τα μαγνητικά πεδία της γης
β. Με τα αστέρια και τους αστερισμούς
γ. Με τον κατακόρυφο και οριζόντιο διαμελισμό (βουνά – ποτάμια - ακτές)
δ. Παίρνουν μαθήματα από τα μεγαλύτερα πουλιά της ομάδας
ε. Με όλα τα παραπάνω

7. Σε ποιο ύψος πετά η σταχτάρα;
α. 2 μέτρα
β. 2.000 μέτρα
γ. 20.000 μέτρα
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Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις 
για να βρεις ποιά λέξη σχηματίζεται 
στην ακροστιχίδα:

1) Με ποιο όνομα είναι γνωστά τα πουλιά Apus apus;

2) Εκτός από τις στέγες, που αλλού φτιάχνουν τη φωλιά τους στην Παλιά Πόλη της 

Κέρκυρας;

3) Πού ζευγαρώνουν;

4) Αν και μοιάζουν με αυτά, δεν είναι συγγενείς τους.

5) Όταν πετάνε αναπτύσσουν μεγάλη … 

6) Πού ξεχειμωνιάζουν;

7) Έχουν γαμψό …

8) Τι τρώνε;

9) Θυμάσαι τι λέει το τραγούδι;  «Με τραγούδι, με φιγούρες,  

 να πετούν, να κάνουν…»

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _

2) _ _ _ _ _

3) _ _ _ _

4) _ _ _ _ _ _ _ _ _

5) _ _ _ _ _ _ _ _

6) _ _ _ _ _ _

7) _ _ _ _ _ _ 

8) _ _ _ _ _ _

9) _ _ _ _ _ _ _



✎
Ένωσε τις τελίτσες με την σειρά των αριθμών ξεκινώντας από το 1.



✎
Χρωμάτισε τη σταχτάρα. Χρησιμοποίησε καφέ, μαύρο και γκρι για τα φτερά.
Εάν θέλεις να είναι μια μαυροσταχτάρα, άσε λευκή την κοιλιά.
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