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Οιωνός



Στο πρόσφατο παρελθόν οι αετοί αποτελούσαν µέρος της ζωής των ανθρώπων. 
Κυρίαρχοι στους ουρανούς αλλά και στη φαντασία των ανθρώπων, τους 

απέδωσαν πλήθος συµβολισµών. 

Σήµερα όµως, ο διαθέσιµος γι’ αυτούς χώρος, όπως και ο ρόλος τους, 
µοιάζει συρρικνωµένος: τα αρπακτικά πουλιά αποτελούν µία από τις δύο 

πολυπληθέστερες οµάδες των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούµενων 
Ζώων της Ελλάδας. 

Σας καλούµε να συστηθούµε ξανά µαζί τους και να τους δώσουµε τον ρόλο που 
δικαιωµατικά τους ανήκει, ως αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής φύσης. 

Η παρούσα έκδοση καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό 
«Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου»

σχεδιάστηκαν µε σκοπό να ενισχύσουν κάθε ενδιαφερόµενο ώστε να αναλάβει 
πρωτοβουλία για την προστασία της τόσο σηµαντικής και συνάµα απειλούµενης 

οµάδας των αρπακτικών πουλιών. 

Υποστηρικτικό υλικό και όλο 
το Υλικό ΠΕ σε ψηφιακή μορφή είναι διαθέσιμα στο: 
https://lifebonelli.eu/el/enimerwsi-ekpaideusi/periballontikh-ekpaideysh

Το σύνολο του υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ψηφιακή μορφή είναι διαθέσιμο στο:



































Η ανατοµία των αετών ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση 
των αναγκών ενός κυνηγού: γαµψά νύχια και δυνατά πόδια 

για να παγιδεύουν τη λεία τους, γαµψό ράµφος για τον διαµελισµό 
της, επιδέξιες φτερούγες για εξαιρετική άνεση στον αέρα, δυνατή 
όραση για να εντοπίζουν τη λεία τους από µεγάλες αποστάσεις. 
Ως κορυφαίοι θηρευτές στην τροφική πυραµίδα, ρυθµίζουν 
τους πληθυσµούς των ειδών που αποτελούν τη λεία 

τους: χωρίς αυτούς ποντίκια, κουνέλια ή άλλα µικρότερα είδη 
πουλιών θα πολλαπλασιάζονταν σε τέτοιο βαθµό που θα άλλαζε 

η ισορροπία της φύσης!

Όταν ο Σπιζαετός πετάει, φαίνεται µεγάλος και γεροδεµένος. Είναι αρκετά γρήγορος για 
να πιάνει περιστέρια ή σαύρες αλλά και αρκετά δυνατός για να σκοτώνει γλάρους 
και άλλα µεγάλα πουλιά. Η αγαπηµένη του τροφή ωστόσο είναι οι πέρδικες, 
οι λαγοί και τα αγριοκούνελα.  

Οι περιοχές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες του Σπιζαετού 
είναι οι µεσογειακοί θαµνώνες, τα αραιά δάση και περιοχές όπου 
οι αγροτικές εκτάσεις εναλλάσσονται µε φυσική βλάστηση. 
Προτιµά περιοχές µε ζεστό κλίµα και ήπιους χειµώνες, 
ενώ στην Ελλάδα φωλιάζει σε περιοχές µε βράχια, συχνά 
πολύ κοντά στη θάλασσα. 

• Έχει άνοιγµα φτερών 165 εκ. 

• Κάνει από 1 έως 3 αβγά 

• Ζει κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Πελοπόννησο

• Αριθµεί 100-140 ζευγάρια στην Ελλάδα

• Κάθε ζευγάρι µπορεί να έχει από 2 έως και 10 (!) φωλιές  

• Ζει έως και πάνω από 30 χρόνια στη φύση

Εντυπωσιακοί και εµβληµατικοί, οι αετοί 
κατείχαν πάντα ξεχωριστή θέση στους πολι-
τισµούς πολλών λαών, ανάµεσα σε αυτούς και 
στον δικό µας. Σύµβολο δύναµης και εξουσίας των 
θεών, συνώνυµο του ηρωισµού και της γενναιότητας 
αλλά και της οµορφιάς και της ελευθερίας.

Σπιζαετός, ο αετός της Μεσόγειου

Γνωριµία 
µε τους αετούς

Τα βουνά και τα απόκρηµνα βράχια της Ελλάδας, αλλά και οι ανοιχτές εκτάσεις, αποτελούν ένα ιδανικό, για τα 
περισσότερα αρπακτικά πουλιά, τοπίο: δυσπρόσιτες θέσεις για φώλιασµα και θέσεις θέασης για αναζήτηση λείας. 
Συνολικά, 10 είδη αετών αξιοποιούν τις ιδανικές αυτές συνθήκες στη χώρα µας. 



Τα αρπακτικά πουλιά αποτελούν µία από τις δύο πολυπληθέστερες 
οµάδες των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούµενων 

Ζώων της Ελλάδας, κατατάσσοντας συνολικά 30 είδη αρπακτικών 
στις κατηγορίες κινδύνου. Ανάµεσά σε αυτά και ο Σπιζαετός που 

αντιµετωπίζει κινδύνους όπως:

Βιότοποι που χάνονται: 
Οι περιοχές που παραδοσιακά χρησιµοποιούσε έχουν αλλάξει µορφή. Για παράδειγµα, τόποι µε θάµνους 
και φρύγανα έχουν µετατραπεί σε βοσκοτόπια, καλλιέργειες έχουν εγκαταλειφθεί ή περιοχές κοντά στη 
θάλασσα έχουν πλέον χτιστεί.

Όχληση: 
Η κατασκευή µεγάλων έργων όπως είναι οι δρόµοι ή οι Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας, θα εκτοπίσουν τον Σπιζαετό από την περιοχή. Το ίδιο θα συµβεί και µε δραστηριότητες αναψυχής 
(αναρρίχηση, θαλάσσια σπορ) ή µε δραστηριότητες όπως η αλιεία ή το κυνήγι σε θέσεις πολύ κοντά 
στις φωλιές του. 

∆ηλητηρίαση: 
Τα πτωµατοφάγα πουλιά αλλά και αυτά που ευκαιριακά τρέφονται µε νεκρά ζώα (όπως ο Σπιζαετός), 
κινδυνεύουν από την παράνοµη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων τα οποία στοχεύουν σε άγρια είδη 
ζώων (λύκος, αλεπού, αρκούδα) ή σε σκύλους. Συχνά όµως, γύπες και άλλα πουλιά βρίσκουν επίσης τον 
θάνατο.

Πυροβολισµός: 
Ο Σπιζαετός µπορεί να γίνει παράνοµα στόχος από ανθρώπους που θεωρούν ότι απειλεί τα οικόσιτα ζώα 
τους (κότες, κουνέλια, περιστέρια) αλλά και από παράνοµους κυνηγούς που θεωρούν ότι ανταγωνίζονται 
µε αυτόν για τα ίδια θηράµατα (αγριοκούνελα, λαγοί, πέρδικες).

Ο Σπιζαετός σε κίνδυνο

Ο Σπιζαετός, όπως άλλωστε και τα περισσότερα µεγάλα 
αρπακτικά, θα έχει τον ίδιο σύντροφο για πάντα ή 
τουλάχιστον µέχρι ο ένας εκ των δύο να χαθεί. Οι 
Σπιζαετοί που είναι ζευγάρι πετάνε σχεδόν 
πάντα µαζί, καθώς συνεργάζονται στο κυνήγι 
αλλά και στην προστασία της περιοχής τους από 
πιθανούς εισβολείς. 

Οι Σπιζαετοί φωλιάζουν στα τέλη του χειµώνα 
(Φεβρουάριος) και αφού πρώτα έχει προηγηθεί ένας 
περίπου µήνας κατά τον οποίο το ζευγάρι προετοιµάζεται 
µε εναέριες επιδείξεις, συντήρηση των φωλιών και τακτικό 
έλεγχο γύρω από την περιοχή της φωλιάς για τυχόν εισβολείς.

Τα ζευγάρια των Σπιζαετών



Επικοινώνησε µε την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία για να 
λάβεις το αυτοκόλλητο της Οµάδας ∆ράσης για τον Σπιζαετό: 

• Τηλεφωνικά: 210 8228704 & 210 8227937

• Με ηλεκτρονικό µήνυµα στο info@ornithologiki.gr 

• Με µήνυµα στη σελίδα µας στο facebook: 
https://www.facebook.com/BonelliEastMed

Γίνε µέλος της Οµάδας ∆ράσης για τον Σπιζαετό!

∆ράση για την προστασία του Σπιζαετού
Για την προστασία του απειλούµενου Σπιζαετού πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα δράσεις όπως:

  Παρακολούθηση του πληθυσµού και των φωλιών του

  Τοποθέτηση δορυφορικών ποµπών για την παρακολούθηση των µετακινήσεων των Σπιζαετών, ώστε να 
αυξηθεί η γνώση µας για τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν και για τις περιοχές που έχουν ανάγκη για την 
επιβίωσή τους

  Μόνωση και σήµανση των επικίνδυνων γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος

  ∆ηµιουργία Οµάδων Ανίχνευσης ∆ηλητηριασµένων ∆ολωµάτων µε ειδικά εκπαιδευµένα σκυλιά που 
εντοπίζουν τα δηλητηριασµένα δολώµατα (φόλες)

  Καλλιέργεια εγκαταλελειµµένων αγροτικών εκτάσεων για να έχουν περισσότερη τροφή τα είδη µε τα 
οποία τρέφεται ο Σπιζαετός (λαγοί, πέρδικες) 

  Ρύθµιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις περιοχές κοντά σε φωλιές Σπιζαετών (περιορισµός της 
πρόσβασης αυτοκινήτων, εποχιακή απαγόρευση της αναρρίχησης κ.λπ.)

  Ενηµέρωση για τη σηµαντικότητα του Σπιζαετού, αλλά και ολόκληρης της οικογένειας των αρπακτικών! 

Mπορείς κι εσύ να γίνεις σύµµαχος στην προστασία 
του Σπιζαετού και όλων των αετών: γνώρισέ τους και 
µίλησε γι’ αυτούς στην οικογένειά σου, στους συµµαθητές και 
τους φίλους σου!

Πρόσκρουση: 
Αρπακτικά πουλιά, όπως ο Σπιζαετός, είναι πιθανό να χτυπηθούν από τους έλικες µιας ανεµογεννήτριας, 
ιδίως όταν αυτές βρίσκονται στους τόπους όπου φωλιάζουν ή τρέφονται. Ένας Σπιζαετός είναι επίσης 
πιθανό να πέσει επάνω σε καλώδια µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.

Ηλεκτροπληξία: 
Χωρίς να γνωρίζουν τον κίνδυνο που διατρέχουν, οι Σπιζαετοί θα καθίσουν σε πυλώνες µεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως ακριβώς θα στέκονταν στα κλαριά ενός δέντρου ή σε έναν βράχο, καθώς 
τα σηµεία αυτά συνήθως προσφέρουν καλή επόπτευση της περιοχής. Αν ακουµπήσουν σε σηµείο µε 
ρεύµα είναι πολύ πιθανό να πάθουν ηλεκτροπληξία η οποία θεωρείται η σηµαντικότερη αιτία θανάτου 
για τους νεαρούς Σπιζαετούς.



Ο Θαλασσαετός είναι ο µεγαλύτερος αετός στην Ευρώπη και ανάµεσα 
στους µεγαλύτερους στον κόσµο, µε άνοιγµα φτερών που αγγίζει 
τα 2,5 µέτρα! Κάποτε αποτελούσε παρέα των βαρκάρηδων σε 
παραθαλάσσια µέρη. Σήµερα, που η ακτή δεν αποτελεί πια τόπο 
ηρεµίας αλλά πολύβουης ανθρώπινης παρουσίας, ενώ ακόµα και η 
εκεί διαθέσιµη τροφή σπανίζει, έχει παραµείνει κοντά σε µεγάλους 
υγρότοπους όπως ποτάµια, λίµνες και λιµνοθάλασσες. Τρέφεται 
µε υδρόβια πουλιά, θηλαστικά αλλά και ψάρια τα οποία πιάνει 
από την επιφάνεια του νερού.

Όπως αποκαλύπτει και το όνοµά του, έχει αφιερώσει τη ζωή του 
σε έναν σκοπό: να γίνει ο καλύτερος κυνηγός ερπετών! Τρέφεται 
σχεδόν αποκλειστικά µε ερπετά, κυρίως σαύρες και φίδια. Φροντίζει 
να κάνει τις πτήσεις του ξεχωριστές, καθώς συχνά το πέταγµά του 
µπορεί να µετατραπεί σε επιτόπια αιώρηση: αφήνει τα πόδια του 
να κρέµονται στον αέρα και χτυπάει δυνατά τις φτερούγες του, 
µένοντας σταθερά στο ίδιο σηµείο. Τον χειµώνα θα αφήσει τη χώρα 
µας, αλλά και την Ευρώπη, για την άλλη του πατρίδα, την Αφρική.

Ο σπάνιος Θαλασσαετός 
Haliaeetus albicilla

Ο εκλεκτικός Φιδαετός 
Circaetus gallicus

Οι αετοί µοιράζονται συνήθως κοινά χαρακτηριστικά, όπως τα χρώµατα, το σχήµα 
των φτερών, ο τρόπος πετάγµατος. Μπορεί συνήθως να χρησιµοποιούµε τον 
γενικό όρο «αετός», όµως η οικογένεια αυτή έχει αρκετά µέλη και είναι όλα 
τους ξεχωριστά. Αν τους δούµε λίγο πιο προσεκτικά, θα µας αποκαλυφθεί ένας 
ολόκληρος, συναρπαστικός κόσµος που διακρίνεται από ποικιλία και ποικιλοµορφία.

Οδηγός αναγνώρισης 

Αν δεις κάποιον από τους παρακάτω αετούς στις βόλτες 
που θα κάνεις στη φύση, µην ξεχάσεις να το σηµειώσεις 
στο αντίστοιχο πλαίσιο.



Ο Στικταετός φωλιάζει στα δάση της Βόρειας Ευρώπης και της 
Ανατολικής Ρωσίας και µας επισκέπτεται µόνο τον χειµώνα. Κα-
θώς τρέφεται κυρίως µε υδρόβια πουλιά, συχνάζει σε µεγάλους 
υγρότοπους και ποτάµια, όπου κουρνιάζει σε ψηλά δέντρα, συχνά 
παρέα µε άλλους Στικταετούς. Οφείλει το όνοµά του στις λευκές 
κηλίδες και πιτσιλιές που στολίζουν τη σοκολατί ράχη του όταν 
είναι νεαρός. Η επιστηµονική του ονοµασία προέρχεται από την 
ελληνική λέξη «κλαγγή» που αναφέρεται στον ήχο που βγάζουν 
τα µέταλλα όταν τα χτυπάµε µεταξύ τους. 

Ο δυνατότερος (και διασηµότερος) αετός στην Ελλάδα. Λατρεύει 
τις χελώνες, καθώς αποτελούν εκλεκτό µεζέ γι’ αυτόν, τις οποίες 
πετά από ψηλά πάνω σε βράχια για να σπάσει το καβούκι τους. 
Συνώνυµος της άγριας οµορφιάς και της µεγαλοπρέπειας, συχνά 
αναφέρεται σε παραδόσεις και τραγούδια πολλών λαών, ενώ 
επίσης απεικονίζεται και σε πλήθος σηµαιών, θυρεών και άλλων 
συµβόλων. Οι χαρακτηρισµοί που τον κοσµούν συνδέονται και µε 
τα τοπία που προτιµά: περιοχές µε βράχια, πλαγιές και κορυφές 
βουνών έως και τα 1.800 µέτρα αλλά και δυσπρόσιτα φαράγγια.

Ο κοµψός Στικταετός 
Clanga clanga

Ο διάσηµος Χρυσαετός 
Aquila chrysaetos

Ο Κραυγαετός κάνει συχνά αισθητή την παρουσία του µέσα στο 
δάσος, µε τις χαρακτηριστικές «κραυγές» του που θυµίζουν 
γάβγισµα µικρού σκύλου! Έχει µεγάλη ποικιλία στην τροφή του: 
µικρά θηλαστικά, ψάρια, ερπετά, βατράχια ακόµη και σκουλήκια. 
Ανάλαφρος κυνηγός, αν χρειαστεί θα κυνηγήσει το θήραµά του και 
µε τα πόδια, ενώ δεν λείπουν φυσικά και πιο κλασικές τεχνικές, 
όπως να ανεµοπορεί σε κύκλους προς αναζήτηση της λείας του. 
Στην Ελλάδα τον βλέπουµε µόνο από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, 
αφού περνά τον χειµώνα στην Αφρική.

Ο φωνακλάς Κραυγαετός 
Clanga pomarina



Ο Σπιζαετός προτιµά ανοιχτά µέρη όπου µπορεί να βλέπει καλύτερα 
για να κυνηγήσει την τροφή του, κυρίως πέρδικες, λαγούς και 
κουνέλια αλλά και ερπετά. Μαζί µε το ταίρι του κυνηγάει πολύ πιο 
αποτελεσµατικά απ’ ότι µόνος, καθώς µοιράζουν τους ρόλους στο 
κυνήγι: ο ένας αιφνιδιάζει το θήραµα ώστε να αφήσει την κρυψώνα 
του και να το αρπάξει ο άλλος! Η φωλιά του βρίσκεται πάντα σε 
απρόσιτα βράχια (σπανιότερα σε δέντρα), µακριά από ανθρώπους. 

Ο δυναµικός Σπιζαετός 
Aquila fasciata

Μοναδικός στο είδος του, είναι ο µονός αετός που µπορεί να βουτήξει 
όλος µέσα στο νερό και να απογειωθεί ξανά. Ξεχωρίζει εύκολα 
από τους άλλους αετούς από το λευκό κεφάλι µε τη µαυριδερή 
γραµµή στο µάτι που του δίνει όψη πειρατή! Αν και κάποτε φώλιαζε 
και στη χώρα µας, πλέον θα τον δούµε µονάχα ως περαστικό την 
άνοιξη και το φθινόπωρο, ενώ λίγοι Ψαραετοί ξεχειµωνιάζουν 
στην Ελλάδα. Προτιµά πάντοτε υγρότοπους µε άφθονα ψάρια, 
όπως µεγάλες λίµνες, ποτάµια και λιµνοθάλασσες.

Ο πειρατής Ψαραετός 
Pandion haliaetus

Θα εντυπωσιάσει το ταίρι του µε κατακόρυφες πτήσεις που κόβουν 
την ανάσα! Μοιράζεται το ίδιο µενού µε τον Σπιζαετό (πέρδικες, 
λαγούς και σαύρες) αλλά σε αντίθεση µε τον ατρόµητο αετό, διαθέτει 
µεγαλύτερη ευελιξία. Ως ο µικρότερος αετός, είναι ευκίνητος, όπως 
τα µικρότερα γεράκια, ιδιαίτερο χάρισµα που του επιτρέπει να είναι 
από τους λίγους αετούς που µπορούν να κινούνται ανάµεσα στα 
δέντρα. Τον χειµώνα θα αφήσει τη χώρα µας για να πάει στην 
Κεντρική και Νότια Αφρική.

Ο ευέλικτος Γερακαετός 
Aquila pennata



Σπιζα
ετό

ς

Θαλασσαετός Ψαρα
ετό

ς

Φιδαετός

Xρωµατιστοί αετοί1
Ζωγράφισε τους παρακάτω τέσσερις αετούς ακολουθώντας τις οδηγίες:  

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ στο κεφάλι, ΛΕΥΚΟ στην 
κοιλιά και το στήθος µε ΜΑΥΡΕΣ κηλίδες, 
ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ στις φτερούγες και τα πόδια, 
ΚΙΤΡΙΝΟ στο ράµφος µε ΓΚΡΙ στην άκρη, 
ΚΙΤΡΙΝΟ στα δάχτυλα

ΚΑΦΕ σκούρο στο σώµα
ΚΙΤΡΙΝΟ στο ράµφος και τα δάχτυλα
ΛΕΥΚΟ στην ουρά

ΛΕΥΚΟ στο λοφίο και το κεφάλι, ΜΑΥΡΟ στεφάνι 
γύρω από τα µάτια και προς τον αυχένα, 

ΚΑΦΕ στην πλάτη, τις φτερούγες και την ουρά, 
ΚΑΦΕ στο στήθος µε ΛΕΥΚΕΣ γραµµές, 

ΓΚΡΙ στο ράµφος, ΛΕΥΚΟ στην κοιλιά και τα πόδια

ΚΑΦΕ στο πάνω µέρος του κεφαλιού, 
ΓΚΡΙ στο πρόσωπο και το ράµφος, 

ΚΙΤΡΙΝΟ στα µάτια, ΚΑΦΕ στον λαιµό και 
τις φτερούγες, ΛΕΥΚΟ στην κοιλιά µε ΚΑΦΕ

κηλίδες, ΜΠΕΖ στα πόδια



∆ιάλεξε δύο από τους αετούς που ζωγράφισες και σύγκρινέ τους ως προς τα 
χρώµατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. λοφίο στο κεφάλι).

Σηµείωσε εδώ τις διαφορές τους:

Ζωγράφισε ή κύκλωσε την τροφή που κυνηγάει ο Σπιζαετός της ιστορίας αλλά 
και όλες τις «λιχουδιές» που συνήθως προτιµούν οι αετοί. 

ΑγρωστώδεςΑγρωστώδες
φυτό

Λαγός

και όλες τις «λιχουδιές» που συνήθως προτιµούν οι αετοί. 

ΜαργαρίταΜαργαρίτα

Αρουραίος Πέρδικα

∆ενδρογαλιά∆ενδρογαλιά

ΜανιτάριΜανιτάρι Σαλιγκάρι

Σύµφωνα µε την ιστορία, οι αετοί µεταφέρουν µηνύµατα για να µας προστατεύ-
σουν! Σηµείωσε τα πρόσωπα της ιστορίας που θα ήθελαν να µπουν κάτω 

από τις φτερούγες του Σπιζαετού. Μπορείς να προσθέσεις τα ονόµατα 
των φίλων σου, της οικογένειάς σου ή ακόµα και άλλων 

ζώων ή φυτών που θα ήθελες να προστατεύουν 
οι αετοί!

Βρες τις διαφορές2

Ένας µεζές για τους αετούς3

Λαγός, ∆ενδρογαλιά, Πέρδικα, Αρουραίος Λαγός, ∆ενδρογαλιά, Πέρδικα, Αρουραίος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ



Τι µήνυµα πιστεύεις ότι θα έστελναν οι Σπιζαετοί στους κατοίκους του χωριού 
Αετός; Γράψε εδώ τις σκέψεις σου: 

Σύµφωνα µε την ιστορία, οι αετοί µεταφέρουν µηνύµατα για να µας προστατεύ-
σουν! Σηµείωσε τα πρόσωπα της ιστορίας που θα ήθελαν να µπουν κάτω 

από τις φτερούγες του Σπιζαετού. Μπορείς να προσθέσεις τα ονόµατα 
των φίλων σου, της οικογένειάς σου ή ακόµα και άλλων 

ζώων ή φυτών που θα ήθελες να προστατεύουν 
οι αετοί!

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..

.........
.........

.........
.........

.....

............................................

......................................

........................................................

....................................

............................

........................

.......................................

..............
..............

..........................

Κάτω από τα φτερά του Σπιζαετού!4

Μήνυµα από τον αετό 5



Η Κωνσταντίνα και ο Άλκης αποφάσισαν να βοηθήσουν τον Σπιζαετό! Πώς θα 
µπορούσες κι εσύ να τον βοηθήσεις; Σηµείωσε εδώ 
τις ιδέες σου! τις ιδέες σου! 

Μοιράσου 
τις ιδέες 

σου!

Μπορείς να φτιάξεις κι εσύ µια αφίσα µε θέµα «Γνωρίζεις 
τον Σπιζαετό;»! 

Ανατύπωσέ την και κόλλησε την σε τρία διαφορετικά 
σηµεία της περιοχής σου. Γνωρίζει κανείς από τους κα-
τοίκους τον Σπιζαετό; Τον έχουν δει ποτέ;

Αν θέλεις, µπορείς να µοιραστείς µαζί 
µας τις ιδέες σου! Φωτογράφησε τη 
σελίδα µε τις απαντήσεις σου και στείλε 
τη µας:
Με Με e-mail στο  στο info@ornithologiki.grinfo@ornithologiki.gr

Με µήνυµα στη σελίδα µας στο Με µήνυµα στη σελίδα µας στο facebook:
https://www.facebook.com/BonelliEastMedhttps://www.facebook.com/BonelliEastMed

Μια αφίσα για τον Σπιζαετό7

Συµµαχία για τον Σπιζαετό6



Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι περιβαλ-
λοντική, µη κερδοσκοπική οργάνωση µε σκοπό τη 
µελέτη και προστασία των άγριων πουλιών και των 
βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται 
µε σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιµο περιβάλλον 
τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. Το 
έργο της περιλαµβάνει ευρύ φάσµα δράσεων: από 
την προστασία και τη µελέτη ως την ενηµέρωση, την 
εκπαίδευση, αλλά και τις παρεµβάσεις για κρίσιµα 
θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι εταίρος της BirdLife International, της µεγα-
λύτερης παγκόσµιας οµοσπονδίας για την προστασία 
των πουλιών και των βιοτόπων τους. Άλλωστε, τα 
προβλήµατα των πουλιών δεν γνωρίζουν σύνορα…

Υποστηρικτές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ µπορούν να γί-
νουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα πουλιά και τους 
βιοτόπους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδική 
γνώση στα θέµατα αυτά.

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

www.ornithologiki.gr
eoehos BirdlifeGreece Ornithologiki
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