
Ο φίλος μου

κλουβί;
στο



Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα
Tηλ.: 210 8228704 & 210 8227937
e-mail: info@ornithologiki.gr

www.ornithologiki.gr BirdlifeGreece Ornithologiki eoehos

Επιμέλεια έκδοσης 
Ρούλα Τρίγκου 

Σενάριο κόμικ 
Στέλιος Πελασγός

Κείμενα 
Ρούλα Τρίγκου & Στέλιος Πελασγός

Εικονογράφηση 
Μαίρη Καρπέτα (κόμικ), Πασχάλης Δουγαλής, 
Παναγιώτης Λατσούδης, Sandipo Design

Γραφιστική επιμέλεια 
Sandipo Design 

Φωτογραφίες
CABS (www.komitee.de), Ρ. Τρίγκου/ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, 
BirdLife Europe

© 2020, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

Η έκδοση έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών (LIFE17 
GIE/NL/000599) στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους ορνιθολογικές οργανώσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, την 
Ιταλία και την Κροατία, ενώ συντονίζεται από τη BirdLife Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη 
συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος MAVA 

www.ornithologiki.gr/ikb  |  www.flightforsurvival.org/life-against-bird-crimes-gr

Το παρόν προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωμάτων της ελληνικής νομοθεσίας 
(Ν.2121/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.



ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ:

Ζωγράφισε εδώ το αγαπημένο σου άγριο πουλί 
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ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΥ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ

ΠΡΩΤΑ ΑΚΟΥΩ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ… 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, 
ΟΤΑΝ ΑΝΑΒΩ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

…ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ!

ΕΧΕΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΑΙΜΟ 
ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟ ΜΑΤΑΚΙ
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ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΟΥ 
ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΩΔΕΙΟ

ΕΧΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΣΚΟΛ 
ΚΑΙ ΓΕΛΑΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ 
ΧΟΡΟΠΗΔΩΝΤΑΣ



ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΛΜΗΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΙΚΟΙ

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 
ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 
(ΟΛΗ ΝΥΧΤΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΔΗΛΑΔΗ)

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΧΑΖΕΥΟΥΜΕ 
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ
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ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η DIAMOND, 
Η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΛΑΔΗ, Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΜΕ ΤΟ 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΗΣ 
ΣΤΟ INTERNET! 

ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ 
ΦΟΡΑΕΙ 
ΚΡΑΝΟΣ
ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Αυτό το ροδάκινο 
είναι «λεμονάτο» από 

τον Άγιο Βλάση Πηλίου

Πουλούν μικρά 
πουλιά ανάμεσα στις 
αγγουροντομάτες;!

ΜΙΚΡΑ–ΜΙΚΡΑ ΚΛΟΥΒΑΚΙΑ ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΑ
ΜΙΚΡΑ–ΜΙΚΡΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΑ
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Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΟΥΛΑΓΕ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΞΕ ΑΓΡΙΑ.
ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΤΡΑΒΗΞΕ ΜΑΚΡΙΑ
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΣ ΠΗΓΕ 
ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Όχι, να την!  

Γιατί ήταν 
ο φίλος μου 
στο κλουβί; Πού είναι 

η Diamond; 
Την έπιασε αυτός 
ο αγριάνθρωπος;

Τον 
κατέγραψα τον 

άτιμο! Δεν με είδε. 
Ειδοποιώ αμέσως 
 την Αστυνομία.

Μα τι 
συμβαίνει;
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Τι συμβαίνει; 

Αυτός ο άνθρωπος 
παγιδεύει πουλιά 
και τα πουλά.

Ο φίλος σου πιάστηκε 
στα δίχτυα όπως πολλά 
άλλα μικρά πουλιά. 

Κρατούν τα αρσενικά που κελαηδούν 
ωραία και σκοτώνουν τα θηλυκά 
για να μην ξαναπέσουν στα δίχτυα.

Είναι παράνομος! 
Θα του κάνουμε 

καταγγελία 
και θα βάλω 

τις φωτογραφίες 
των πουλιών 

στο Facebook.



Όσοι αγοράζουν άγρια 
πουλιά, κάνουν το 
ίδιο κακό με όσους 
τα παγιδεύουν.  
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Άλλα πιάνονται σε κλουβιά-παγίδες μόλις πλησιάσουν 
έναν φυλακισμένο φίλο τους. Η πιο φρικτή παγίδα είναι 
τα κλαδιά που κολλάνε. Στις ξόβεργες πολλά πεθαίνουν 
βασανιστικά, προσπαθώντας να ξεφύγουν. 
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;;

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΡΙΟ ΠΟΥΛΙ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΛΛΑ ΕΙΚΟΣΙ 
(ΣΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ, ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ)
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Η πολύχρωμη Καρδερίνα
Πολύχρωμο μικροπούλι που έχει αδυναμία στους 
σπόρους των γαϊδουράγκαθων. Η εντυπωσιακή της 
εμφάνιση και η μελωδική της φωνή την έχουν φέρει 
στην πρώτη θέση των πουλιών που παγιδεύονται 
παράνομα για να πουληθούν σε κλουβιά.

Κοίταξε για: κόκκινο πρόσωπο, 
φαρδιά κίτρινη ρίγα στα φτερά.

Ο ζωηρός Φλώρος 
Κιτρινοπράσινο μικροπούλι που φωλιάζει 
σε ανοιχτά δάση, δενδρώδεις καλλιέργειες, 
πάρκα και κήπους. Το όνομα «Φλώρος» 
σχετίζεται με το χρώμα του (χλωρίον στην 
αρχαιότητα ήταν το πρασινωπό). 

Κοίταξε για: λαδοπράσινο χρώμα, 
κίτρινη ρίγα στα φτερά.

Το κομψό Φανέτο
Φωλιάζει σε ανοιχτές εκτάσεις με διάσπαρτους 
θάμνους και χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται όλο 
τον χρόνο αποκλειστικά με σπόρους.  

Κοίταξε για: γκρίζο κεφάλι με κόκκινο 
μέτωπο και στήθος (αρσενικά πουλιά).

Πρώτα έμαθαν ποια πουλιά είναι τα πιο συχνά θύματα 
παγίδευσης και δεν πρέπει να βρίσκονται σε κλουβιά

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ. 

ΜπορεΙς κι εσύ να τους βοηθήσεις!
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Το λαμπερό Λούγαρο 
Λίγα ζευγάρια Λούγαρα φωλιάζουν στα δάση της Βόρειας 
Ελλάδας. Τον χειμώνα έρχονται από τον Βορρά πολλά 
περισσότερα πουλιά και τότε τα βρίσκουμε σε όλων των 
ειδών τα δάση, δείχνουν όμως ιδιαίτερη προτίμηση στους 
σπόρους των Πλατάνων. 

Κοίταξε για: μαύρη κορυφή κεφαλιού και πηγούνι.
Το αρσενικό μοιάζει με το Σκαρθάκι, αλλά διαφέρουν 
στο κεφάλι και έχει πιο μακρύ και μυτερό ράμφος.

Ο σπιρτόζος Σπίνος
Είναι γνωστός και ως ο «σπουργίτης του δάσους», 
αφού φωλιάζει σε πολύ μεγάλους αριθμούς 
στα δάση της χώρας μας αλλά και σε ελαιώνες 
και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, πάρκα και 
μεγάλους κήπους. 

Κοίταξε για: διπλή λευκή λωρίδα στα φτερά. 
Το αρσενικό έχει γκριζογάλανο πάνω μέρος 
κεφαλιού και σβέρκο, ενώ το θηλυκό είναι 
γκριζοπράσινο.

Το σκανταλιάρικο Σκαρθάκι 
Ξάδελφος του καναρινιού, τo Σκαρθάκι 
φωλιάζει σε δάση κωνοφόρων, πάρκα και 
κήπους. Τον χειμώνα κατεβαίνει και αυτό 
στα χωράφια και σχηματίζει μεγάλα σμήνη 
με άλλους συγγενείς του. 

Κοίταξε για: έντονα κίτρινο κεφάλι 
και στήθος στο αρσενικό. Το θηλυκό είναι 
πιο μουντό. Έντονες ραβδώσεις στη λευκή 
του κοιλιά. 
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Η φλύαρη Γαλιάντρα
Είδος κορυδαλλού με μελωδικότατο κελάηδημα, 
που της έχει στοιχίσει την ισόβια αιχμαλωσία 
σε κλουβιά. Συναντάται σε πετρώδεις εκτάσεις, 
αγρούς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις με λίγα δέντρα. 
Τρέφεται κυρίως με σπόρους που βρίσκει στο έδαφος. 

Κοίταξε για: χοντρή κατασκευή σώματος, 
παχύ κιτρινωπό ράμφος με μια μεγάλη μαύρη κηλίδα 
σε κάθε πλευρά του λαιμού. Σχεδόν διπλάσια 
σε μέγεθος από την Καρδερίνα.

Ο κερομύτης Κότσυφας 
Συχνός κάτοικος ακόμα και των πόλεων, είναι 
πολύ πιθανό να αποφασίσει να φτιάξει τη φωλιά 
του στα χαμηλά κλαδιά δέντρων ή θάμνων 
σε κήπους και αυλές. Μας ξαφνιάζει ευχάριστα 
με το ωραίο και δυνατό του κελάηδημα. 

Κοίταξε για: μεγάλο πουλί, λίγο μικρότερο 
από Περιστέρι. Ο αρσενικός ολόμαυρος, με κίτρινο 
δακτύλιο στα μάτια και έντονα κίτρινο ράμφος.

Ο κοινωνικός Καλόγερος  
Από τα πιο κοινά πουλιά σε κήπους και άλση. 
Πήρε το όνομά του από τη μαύρη λωρίδα 
στο στήθος του που μοιάζει με πετραχήλι. 
Αν δεν βρει κουφάλες δέντρων για να φωλιάσει, 
θα βολευτεί σε μια τρύπα σε έναν τοίχο, σε 
μια τεχνητή φωλιά αλλά και σε οποιονδήποτε 
διαθέσιμο χώρο με στενή είσοδο.

Κοίταξε για: μαύρο κεφάλι με λευκά μάγουλα. Κίτρινη κοιλιά 
με φαρδιά μαύρη γραμμή. Γκριζογάλανα φτερά και πράσινη πλάτη.
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Τα παιδιά έκαναν μια περίπολο για τις λαϊκές αγορές και τα καταστήματα κατοικίδιων 
ζώων (pet shop) της περιοχής τους. Όποτε έβλεπαν κάποιο άγριο πουλί να πωλείται, 
η Diamond έβγαζε φωτογραφία κρυφά με την κάμερα της κάσκας της και την 
έστελνε στο Δασαρχείο. Την ίδια στιγμή, την ανέβαζε στο διαδίκτυο και το μάθαιναν 
όλα τα μέλη της ομάδας τους και ειδοποιούσαν την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ.

Ο κύριος Σωκράτης και τα παιδιά πολλές φορές ειδοποίησαν το Δασαρχείο και την 
Αστυνομία και απελευθερώθηκαν πολλά φυλακισμένα πουλιά πίσω στη φύση.

...και ο φίλος μας ο Κοκκινολαίμης
Από τα πιο θαρραλέα πουλιά, δεν θα διστάσει 
να πλησιάσει τον άνθρωπο. Μοναχικός ανάμεσα 
στο είδος του, θα τον αναζητήσουμε ή στο έδαφος 
ή σε κάποιο κλαδί όπου παραμονεύει για τη λεία 
του (κυρίως έντομα, σκουλήκια, σαλιγκάρια, ενίοτε 
και καρπούς). Είναι γνωστός και ως το αηδόνι του 
χειμώνα, χάρη στο ωραίο του κελάηδημα. 

Κοίταξε για: πορτοκαλοκόκκινο πρόσωπο 
και στήθος. Ψηλά πόδια και πεταχτή ουρά.



Μετά έμαθαν ποια πουλιά γεννιούνται 
σε αιχμαλωσία από γονείς που ζουν 
σε κλουβιά

•	 Τα	καναρίνια

•	 	Οι	παπαγάλοι	
   * στην Ελλάδα υπάρχουν είδη παπαγάλου που  

έχουν σχηματίσει φυσικές αποικίες στη φύση και  
ζουν ελεύθεροι. Ο πιο πολυπληθής από αυτούς  
είναι ο Πράσινος Παπαγάλος. 

•	 Εξωτικά	πουλιά

Προσοχή όμως! 
Πολλά από αυτά τα πουλιά έχουν συλληφθεί 
παράνομα στη φύση και έχουν μεταφερθεί χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους (όπως τα τροπικά 
δάση της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, οι σαβάνες 
της Αφρικής ή η Αυστραλία). 

Όλα τα είδη πουλιών που πωλούνται σε καταστήματα 
κατοικιδίων πρέπει να έχουν στο πόδι τους ειδικό 
δαχτυλίδι (κλειστό) και να συνοδεύονται από ειδικά 
πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν 
συλληφθεί παράνομα στη φύση.
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Και πώς να ξεχωρίζουν τα γεννημένα 
στο κλουβί από τα ελεύθερα που 
παγιδεύτηκαν στη φύση

Με εξαίρεση τις Καρδερίνες, που μπορεί να είναι εκτρο-
φής (και θα έχουν δαχτυλίδι), όλα τα άλλα είδη άγριων 
πουλιών είναι παράνομο να βρίσκονται σε κλουβί.   

Τα άγρια πουλιά δεν έχουν μάθει να ζουν σε κλουβί: είναι νευρικά, χτυπιούνται 
άτσαλα και προσπαθούν να δραπετεύσουν. Ένα πουλί που έχει μάθει να ζει 
στο κλουβί είναι μεν ζωηρό αλλά κινείται προσεκτικά και δεν χτυπιέται στα 
κάγκελα του κλουβιού.
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Τι μπορείς να κάνεις εσύ 
για να βοηθήσεις τα άγρια πουλιά;

Μίλα σε όλους για	την	ελευθερία	των	πουλιών	και	την	αγάπη	σου	
για	τους	φτερωτούς	σου	φίλους. Μίλα στους φίλους και τις φίλες σου. 

Μίλα στην οικογένειά σου, στους συγγενείς σου και στη γειτονιά σου.

Ενημέρωσέ	τους	πόσα	πουλιά	πεθαίνουν	όταν	τα	παγιδεύουν,	όταν	τα	
μεταφέρουν,	όταν	τα	πουλούν,	όταν	τα	κρατούν	σε	κλουβιά. Για κάθε πουλί στο 
κλουβί έχει χαθεί εικοσαπλάσιος αριθμός. Το γνωρίζουν λες αυτοί που τα αγοράζουν;

Εξήγησέ	τους	ότι	το	ωραίο	τραγούδι	των	πουλιών	δεν	δείχνει	ότι	είναι	χαρούμενα.	
Καλούν ένα θηλυκό πουλί που δεν θα έρθει ποτέ. Οι εποχές αλλάζουν και αυτά είναι 
μόνιμα παγιδευμένα σε ένα μικρό κλουβί, χωρίς να μπορούν να πετάξουν ξανά. 

Φτιάξε όμορφες αφίσες 
για	την	τάξη	σου	και	την	είσοδο	 
του	σχολείου	σου. Ζήτησε άδεια  
από την/τον δασκάλα/ό σου,  
τη Διεύθυνση του σχολείου σου. 

Δες αυτές τις όμορφες αφίσες που 
έφτιαξαν δύο μικρά κορίτσια, η Ανδριανή 
και η Αρσενία που αγαπούν τα πουλιά 
και θέλουν να τα βλέπουν ελεύθερα.

Επικοινώνησε με 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
όπως η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, 
που προστατεύουν τα άγρια πουλιά και 
πάρε μέρος στις δράσεις και τις εκδηλώσεις 
που διοργανώνουν, ώστε να μάθεις 
περισσότερα γι’ αυτά και να συμβάλλεις 
στην προστασία τους.



Κάνε τα πουλιά φίλους σου:

Φύτεψε φυτά για	να	τρώνε	και	να	κρύβονται	κι	έτσι	θα	έρχονται	κοντά	σου	

Για να βλέπεις περισσότερα πουλιά γύρω σου φύτεψε στην αυλή ή στο μπαλκόνι 
σου φυτά που μπορούν να τους προσφέρουν κάλυψη αλλά και τροφή. Μέσα στην 
ασφάλεια της πυκνής φυλλωσιάς των θάμνων, τα πουλιά μπορούν να ξεκουραστούν, 
να προφυλαχτούν όταν προκύψει κάποιος κίνδυνος ή να πλέξουν τις ευάλωτες 
φωλιές τους. Επιπλέον, κάποιες παγωμένες μέρες του χειμώνα όταν η ανεύρεση 
άλλης τροφής είναι δύσκολη, οι καρποί τους μπορεί να αποδειχθούν σωτήριοι.

Μπορείς να τα αναζητήσεις σε φυτώρια, σε ανθοπωλεία, στις λαϊκές αγορές και σε 
ανθοκομικές εκθέσεις. Κάποια μπορεί να μην τα βρεις εύκολα, γιατί υπάρχουν μόδες 
στα φυτά και τα παραδοσιακά φυτά κάθε τόπου συχνά ξεχνιούνται, ενώ προτιμώνται 
τα εξωτικά. Ζήτα και ψάξε να βρεις τα παρακάτω φυτά που τα αγαπούν τα πουλιά και 
θα τα φέρουν κοντά σου:

1. Πυράκανθος
2. Κισσός
3. Αγιόκλημα
4. Κουφοξυλιά ή Σαμπούκος
5. Δάφνη
6. Ευώνυμος

7. Βατομουριά
8. Μυρτιά
9. Αγριοτριανταφυλλιά
10. Αγριελιά
11. Αγριοκυπάρισσο ή αγριόκεδρο
12. Αγριοκρανιά

6.1. 2. 3. 4.
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7. 9. 11. 12.
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Βάλε ταΐστρες και ποτίστρες 
	 	 στην	αυλή	ή	στο	μπαλκόνι	σου	

Όταν τον χειμώνα η ανεύρεση τροφής γίνεται δύσκολη, μπορείς να 
προσφέρεις τροφή στα πουλιά ώστε να τα βοηθήσεις, αλλά και να τα 
κάνεις να σε πλησιάσουν για να τα γνωρίσεις καλύτερα. 

Μπορείς να κατασκευάσεις ταΐστρες	πουλιών από 
ανακυκλώσιμα υλικά όπως πλαστικά μπουκάλια ή 

συσκευασίες Tetra Pak (όπως τα κουτιά γάλακτος και οι 
χυμοί): ανοίγουμε στο πλάι των συσκευασιών «παράθυρα», τις 
τρυπάμε από τη μία άκρη ως την άλλη με ένα (ή περισσότερα) ξυλάκια 
για να μπορούν τα πουλιά να κάθονται, τις γεμίζουμε με σπόρους και 
τις κρεμάμε στην άκρη του παραθύρου μας ή από κάποιο δέντρο. 
Δεν ξεχνάμε να τις καθαρίζουμε συχνά.

Για τροφή μπορείς να βάλεις διάφορους σπόρους δημητριακών, 
κατά προτίμηση ελαφρά αλεσμένους ή πατημένους και ειδικά 
κριθάρι ή βρώμη (κουάκερ). Επίσης σταφίδες, κομμάτια 
μήλου, ηλιόσπορους, (σπασμένα) ανάλατα φιστίκια κ.ά. 

Προσοχή όμως! 
Δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε στα πουλιά αποφάγια και 
οτιδήποτε άλλο περιέχει αλάτι γιατί μπορεί να τα βλάψει. 

Μια ποτίστρα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για τα πουλιά είτε τις πολύ ζεστές 
ημέρες του καλοκαιριού, είτε τις πολύ κρύες του χειμώνα όπου τα πάντα παγώνουν. 
Εκεί μπορούν να πιούν νερό αλλά και να κάνουν ένα μπανάκι.
Μπορείς να τοποθετήσεις στο μπαλκόνι ή στον κήπο σου ένα ρηχό πήλινο πιάτο 
(όπως αυτά των γιαουρτιών) με νερό, το οποίο θα πρέπει να αλλάζεις τακτικά για να 
παραμένει πάντα καθαρό το νερό και το πιάτο γεμάτο. 

				Βρες	μια	κατάλληλη	θέση	
για τις ταΐστρες και τις ποτίστρες 
σου	μακριά	από	γάτες	και	
άλλους	πιθανούς	κινδύνους	
για	τα	πουλιά



  Φωτοτύπησε τα πουλιά των επόμενων σελίδων σε χαρτονάκι.  
Όποιο πουλί σου αρέσει περισσότερο φωτοτύπησέ το περισσότερες φορές

  Χρωμάτισέ τα σύμφωνα με τον οδηγό στις σελίδες 11-14 και κόψτα  
γύρω-γύρω στο περίγραμμά τους

  Διάλεξε μια χρωματιστή κλωστή για κάθε πουλί. Κάνε μια  
μικρή τρύπα στην κορυφή του κεφαλιού κάθε πουλιού με  
ένα μολύβι ή στυλό και πέρασε από εκεί την κλωστή

   Στην άκρη κάθε κλαδιού δέσε χαλαρά από ένα πουλάκι  
μυστικό: οι κόμποι σου να είναι χαλαροί  
ώστε να μετακινούνται εύκολα δεξιά  
ή αριστερά για να ισορροπήσουν  
όλα και να μην γέρνουν

  Δέσε κάθε κλαδί από το κέντρο του  
(πάλι με χαλαρό κόμπο για να  
μετακινείται) και κρέμασέ το  
από ένα μεγαλύτερο κλαδί, 
όπως στο παρακάτω σχήμα 

  Κρέμασε το μεγαλύτερο κλαδί  
από κάπου ψηλά στο δωμάτιο  
ή στο παράθυρό σου
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ΔΡΑ
ΣΤΗ
ΡΙΟ

ΤΗΤΑ
Τι	θα	χρειαστείς:

Φωτοτυπημένες ζωγραφιές πουλιών
Ψαλίδι
Μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές
Χρωματιστές κλωστές και σπάγκο
Κλαδάκια 30 ως 50 εκατοστών που να λυγίζουν εύκολα
Μολύβι ή στυλό
Διάρκεια: 30΄-60΄

Ελεύθερα πουλιά, έξω από κλουβιά! 
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Σκαρθάκι

Κότσυφας

Καλόγερος

Καλόγερος

Δώσε χρώμα στα πουλιά!

δες	τον	οδηγό	αναγνώρισης	πουλιών	
     στις σελίδες 11-14
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Σπίνος

Φλώρος

Κοκκινολαίμης

Καρδερίνα
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