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Τι είναι τα αρπακτικά πουλιά;
Είναι πουλιά με τρεις κοινές προσαρμογές:
Κοφτερό, καμπύλο ράμφος, ισχυρά πόδια με γαμψά νύχια και οξεία όραση.
Διπλοσιάχινο (Accipiter gentilιs)
Χαρακτηριστικά: Μήκος σώματος 48 – 62 εκ, άνοιγμα φτερούγας 135 – 165 εκ. Χρώμα
φτερώματος σκούρο γκρίζο στο πάνω μέρος και γκρίζο με πολλές γκριζόμαυρες ραβδώ-
σεις στο κάτω μέρος.
Βιότοπος: Είναι κατ΄ εξοχή δασόβιο είδος και προτιμά κυρίως πυκνά δάση κωνοφόρων.
Αναπαραγωγή: Φωλιές που φθάνουν το 1 μ. πλάτος και 70 εκ. ύψος πάνω σε ψηλά πεύκα.
Γεννά  1 – 6 αυγά τον Απρίλιο που κλωσά το θηλυκό για 35 – 38 μέρες. Τροφή: Θηλαστικά,
πουλιά και ερπετά.
Περδικοσιάχινο (Hieraeetus fasciatus)
Χαρακτηριστικά: Μήκος σώματος 65 – 72 εκ. άνοιγμα φτερούγας 150 – 180 εκ. Χρώμα
φτερώματος σκούρο καφέ στο πάνω μέρος του σώματος με τριγωνική άσπρη βούλα στη
βάση του αυχένα και κάτω μέρος άσπρο με μαύρες πινελιές στο στήθος. Βιότοπος:  σε πε-
ριοχές με αραιή δασώδη καθώς και θαμνώδη βλάστηση. Αναπαραγωγή: Ογκώδεις φωλιές
που φθάνουν τα 2 μ. πλάτος και 1.8 μ. ύψος, πάνω σε πεύκα. Γεννά 1 – 3 αυγά το Φεβρουά-
ριο που κλωσά για 37 – 40 μέρες. Τροφή: θηλαστικά, πουλιά και ερπετά.
Φωτογραφίες: 1. Άποψη του Δάσους Πάφου. 2. ΄Ωριμο Διπλοσιάχινο (Accipiter gentilis),
3. Νεαρό Διπλοσιάχινο. 4. Νεοσσοί Διπλοσιάχινου, 5. Ώριμο Περδικοσιάχινο (Hieraaetus
fasciatus), 6. Νεοσσός Περδικοσιάχινου.

What are raptors ?

They are birds with three common adaptations:

Sharp, curved beak, strong legs with hooked, pointed talons and very sharp eye sight.

Goshawk (Accipiter gentilis)

Characteristics: Body size 48 – 62 cm, wing span 135 – 165 cm. Plumage color dark gray
on the upper part and gray with many black-gray stripes on the under part. Habitat: Mainly
dense, coniferous forests. Breeding: Nesting on high pine trees, nest size up to 1 m wide
and 70 cm high. It lays 1 – 6 eggs in April, mainly hatched by the female for 35 to 38 days.
Food: Mammals, birds and reptiles.

Bonelli’s eagle (Hieraaetus fasciatus)

Characteristics: Body size 65 – 72 cm, wing span 150 – 180 cm. Plumage color dark brown
on the upper part with a triangular white patch on the neck’s base and white with black
spots on the chest. Habitat: Open coniferous forests and maquis. Breeding: Huge nests
up to 2 m wide and 1,8 m high, on pine trees. It lays 1 – 3 eggs in February hatched for 37
to 40 days. Food: Mammals, birds and reptiles.

Photographs: 1. View of the Pafos forest. 2. Mature Goshawk (Accipiter gentilis). 3.
Goshawk’s juveniles. 4. Goshawk’s chics. 5. Mature Bonelli’s eagle (Hieraaetus fasciatus). 6.
Bonelli’s juvenile.
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