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Τα φλαμίνγκο είναι πολύ εντυπωσιακά πουλιά. Έχουν ψηλή και
λεπτοκαμωμένη κορμοστασιά, με ένα μακρύ λαιμό σε σχήμα σίγμα.
Έχουν επίσης δύο πανύψηλα ροδοκόκκινα πόδια. τα φτερά στα ώριμα
πουλιά είναι άσπρα με ρόδινη απόχρωση. Τα νεογέννητα έχουν επίσης
άσπρες φτερούγες με λίγο μαύρο. Καθώς κινούνται τα ώριμα φλαμίνγκο
μοιάζουν με σύννεφα στον ουρανό.
Τα φλαμίνγκο είναι κοινωνικά πουλιά. Ζουν σε αποικίες που μπορεί
να ανέρχονται σε χιλιάδες. Αυτές οι αποικίες εξυπηρετούν τρεις βασικούς
σκοπούς:
1. Την αποφυγή της θήρευσης
2. Τη μεγιστοποίηση της πρόσληψης τροφής
3. Την αξιοποίηση των ανεπαρκών και λιγοστών θέσεων
Η πιο σταθερή και κοινωνική μονάδα των φλαμίνγκο είναι τα ζεύγη
ανάμεσα σε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό φλαμίνγκο. Στα ζεύγη, όσο το
αρσενικό όσο και το θηλυκό συμβάλλουν στο κτίσιμο της φωλιάς για το
αυγό τους όσο και για την υπεράσπιση του. Το θηλυκό είναι εκείνο που
επιλέγει το κτίσιμο της φωλιάς στο λασπότοπο. Μετά από την εκκόλαψη
των νεογνών, η μόνη γονική ευθύνη είναι η διατροφή τους. Τα φλαμίνγκο
παράγουν γάλα που οφείλετε στη δράση μιας ορμόνης. Και οι δύο γονείς
προσέχουν το νεογνό που τρέφετε με το γάλα αυτό που είναι πλούσιο σε
λίπος πρωτεΐνες καθώς επίσης και λευκά αιμοσφαίρια. Μετά από 7-12
μέρες τα νεογνά αρχίζουν την εξερεύνηση στο τριγύρω περιβάλλον έτσι
ώστε να σχηματίσουν ομάδες νεογνών στις οποίες οι γονείς αφήνουν τα
μικρά τους. Τα νεογνά τα οποία δεν ενσωματώνονται στις ομάδες
διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο από τους θηρευτές.
Τα φλαμίνγκο τρέφονται με μικροσκοπικές γαρίδες και πράσινα
φύκη. Συγκεκριμένα στη Κύπρο τρέφονται με ένα είδος μικροσκοπικής
γαρίδας που ονομάζετε Αρτέμια. Το παράξενο σχήμα στο ράμφος τους
1

Andreas Prokopiou
αποτελεί μια ειδική προσαρμογή που τα βοηθά στο φιλτράρισμα και στο
διαχωρισμό της λάσπης από τις γαρίδες και τα φύκη με τα οποία
τρέφονται. Το ροζ ή κοκκινωπό χρώμα τους προέρχεται από τις πρωτεΐνες
της Αρτέμια.
Tα φλαμίνγκο στον τόπο μας αποτελούν ένα συχνό μετανάστη στην
άλικη του Ακρωτήριου κατά την χειμερινή περίοδο. Η μετανάστευση
παίρνει χρόνο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οι ετήσιοι αριθμοί
τους καθώς επίσης και οι ημερομηνίες άφιξής και αναχωρήσεις τους δεν
είναι σταθερές, ποικίλλουν. Τα πρώτα φλαμίνγκο στην αλυκή του
Ακρωτηρίου φτάνουν το Νοέμβριο, ενώ σπάνια τον Οκτώβριο. Ο μέγιστος
αριθμός τους είναι κατά την περίοδο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου που
φτάνει στις 5000-10000 φλαμίνγκο. Το Μάρτιο παραμένουν περίπου στα
3000 φλαμίνγκο και σταδιακά ο αριθμός τους μειώνεται.
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