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ΣΠΙΡΟΥΝΙΣΕ ΤΟ ΣΑΥΡΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΜΟΛΙΣ 
ΑΝΤΙΚΡΥΣΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ.

ΟΥΡΛΙΑΖΑΝ ΕΦΟΡΜΩΝΤΑΣ ΟΙ 
ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ, ΣΦΥΡΙΖΑΝ ΒΡΑΧΙΑ 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΙ ΟΙ ΔΡΑΚΟΙ ΕΦΤΥΝΑΝ ΦΩΤΙΕΣ. 

ΠΕΡΑΣΕ ΜΕΡΕΣ ΟΛΑΚΕΡΕΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ 
ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΓΚΑΠ.

ΚΙ ΑΛΛEΣ ΜΕΡΕΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗ ΣΑΧΑΡΑ,

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.



Μιχάλη, ετοίμασες 
την τσάντα σου για 
το σχολείο αύριο;



Εεεε σχεδόν. 
Είναι σχεδόν 

έτοιμη.

Τι να κάνω δηλαδή; 
Όλο να διαβάζω; Δεν έχω κι εγώ 

δικαίωμα να παίξω; Με αυτά 
διασκεδάζω εγώ. Ή να τρέχω σαν 

χαζός πάνω-κάτω; Ή να κάνω 
ποδήλατο γύρω-γύρω στην πλατεία; 

Κι άμα πάω στη γειτονιά, κανείς 
δεν με παίζει. Να τους 

κοιτάζω σαν χαζός;

Σε έχει καταπιεί 
η οθόνη!

Γιέ μου, ανησυχώ 
για ‘σένα



ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ… 
ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ. 

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΑΚΡΥ  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑΞΙΔΙ.



ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ...

ΜΟΛΙΣ ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΜΑΧΗ.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΟΜΩΣ Η ΑΝΟΙΞΗ ΠΡΟΧΩΡΑ...

Ο Λόρδος Γκαπ στην 
έφερε χθες.

Μιχάλη, 
που είναι η εργασία 

που είχατε για 
σήμερα;

Αυτό το απόγευμα 
ο Λόρδος Γκαπ 

θα πεθάνει!

Έπρεπε να πετάξεις 
κρυστάλλινο δίχτυ! 
Δεν σε ξαναπαίρνω 

σε αποστολή.



ΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟ ΧΤΥΠΗΣΕ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ.

Μας 
περικύκλωσαν;

;

Άτιμε λόρδε Γκαπ, 
μου στέλνεις μαμούνια για 

να γλιτώσεις!



ΕΝΑ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ, ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΕΡΑΚΙ ΧΤΥΠΗΣΕ ΣΤΟ 
ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟ.



ΤΙ ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΤΙ ΟΜΟΡΦΟ

ΤΙ ΑΓΡΙΟ ΤΙ ΑΠΑΛΟ



Μήπως 
είναι νεκρό;



ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΩΡΑ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΗΤΑΝ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΕΙΧΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ. ΕΙΧΕ ΑΝΕΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ.

ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ

Falco naumanni

Κιρκινέζι

ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Θα σε λέω 
«Κεραυνό»

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ

LIVES



ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΦΙΛΟΙ. ΤΟ ΣΟΚ ΦΕΡΝΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ...

ΧΤΕΣ ΟΛΗ ΝΥΧΤΑ 
ΕΠΑΙΖΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΑΙ ΑΠΟΨΕ ΕΠΡΕΠΕ 
ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΑΝΕΒΗΚΕ 
ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΠΛΑΝΗ ΤΑΡΑΤΣΑ.

ΕΙΔΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ.

ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΧΩΘΗΚΕ ΕΝΑ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ 
ΜΕ ΜΙΑ ΑΚΡΙΔΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ.



ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΜΟΙΑΖΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ.

Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ. ΔΕΝ 
ΡΩΤΑΓΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ. ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΜΕΛΟΣ...

ΣΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ!

ΑΛΛΑΞΕ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ TOY 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ

Τι μυστήριο 
πλάσμα!

Μα καλά, ποντίκι 
είναι και τρυπώνει στα κεραμίδια; 

Και τρώει και 
ακρίδες! 

;



ΕΝΟΣ ΑΓΡΙΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΖΩΗ 
ΕΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΕΞΑΡΤΙΟΤΑΝ  ΑΠΟ ΤΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ.

ΝΑΙ, ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ. 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΟΥΡΑΝΟΥ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ.

Μπαμπά, 
μου δανείζεις τα 

κιάλια σου; 

Τι έγινε κι άλλαξε 
ξαφνικά; 

Ορίστε. 
Τα έχω για τα πουλιά 

όταν ανεβαίνω 
στο βουνό.

Ερωτευμένος 
θα είναι…

;



ΚΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΕ. 
ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΕ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΝ ΠΟΥΛΙ.

ΕΙΔΕ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟΝ ΚΡΕΜΥΔΟΦΑΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΥΛΛΟ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΟΥ.
ΛΑΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ. 
ΕΤΡΕΧΕ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΟΥΣΕ ΑΚΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΥ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ. ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ.

ΕΙΔΕ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗ ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΤΗ ΡΑΜΟΝΑ.

ΦΟΥΣΚΩΣΕ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ. ΕΚΑΝΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΒΑΛΕ ΝΕΑ 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΣΤΑ ΦΡΕΝΑ.



ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΤΩΡΑ ΕΦΤΑΝΕ ΜΑΚΡΙΑ.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΑ ΤΣΙΡΙΧΤΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΕΜΑΤΑ 
ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΝ.

ΕΙΔΕ ΤΑ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΑ ΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΠΑΡΕΑ ΣΤΗ 
ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΕ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ.

Εγώ από τη 
φωλιά μου δεν 

ξεμυτώ!

Εγώ δεν έχω φίλους. 
Μόνο στο ίντερνετ 

παίζω…

Έχω όμως 
τον Κεραυνό μου.



ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΝ 
ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟ.

MOY;



Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ.

Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΞΕ ΚΑΤΑΜΑΤΑ. ΟΧΙ. 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΞΕ.

KPAK!



ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ… ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΟΙΞΕ 
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ



ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.



ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΠΟΙΟΝ; 
ΣΕ ΡΩΤΩ ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ...

ΤΟ ΑΓΟΡΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ...

΄Η ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΟ ΑΓΟΡΙ;



Το μεγάλο ταξίδι των Κιρκινεζιών
Τα περισσότερα Κιρκινέζια πετούν ως την Αφρική τον χειμώνα. Μεγάλες συγκε-
ντρώσεις, με πολλές χιλιάδες πουλιά, έχουν παρατηρηθεί στη Σενεγάλη αλλά και 
στη Νότια Αφρική.

Όταν ταξιδεύουν τα Κιρκινέζια, πετούν δυναμικά χτυπώντας συνεχώς τις φτερού-
γες τους. Γι’ αυτό μπορούν να πετάξουν κατευθείαν πάνω από τη θάλασσα της 
Μεσογείου αλλά και πάνω από την έρημο.

Αν και το καλοκαίρι, μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου, διασπείρονται 
ακόμη και μακριά από τη φωλιά τους, το μεγάλο ταξίδι προς την Αφρική γίνεται 
κυρίως στις αρχές του φθινοπώρου. Τα περισσότερα Κιρκινέζια επιστρέφουν στις 
ίδιες περίπου περιοχές κάθε χρόνο.

Το Κιρκινέζι στον αέρα
Τα Κιρκινέζια μοιράζονται με τα συγγενικά τους Βραχοκιρκίνεζα τη χαρακτηριστική αιώρηση. Μπορούν να 
στέκονται μετέωρα και ακίνητα κόντρα στον αέρα, χτυπώντας τις απλωμένες φτερούγες τους και ζυγιάζοντας 
το σώμα τους με τη μεγάλη ουρά που απλώνεται σαν βεντάλια στο πίσω μέρος, θυμίζοντας συνολικά έναν 
μικρό χαρταετό!

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιβλέπουν άνετα και σταθερά τη γη από 
κάτω για να εντοπίσουν την πιθανή λεία τους. Η συνήθειά τους αυτή τους 
έχει χαρίσει μερικά από τα πιο γνωστά τοπικά τους ονόματα, όπως «Ανε-
μολάτης» ή «Αλεμονάτης» στη Λήμνο.

Γνωριμία με το Κιρκινέζι
Το Κιρκινέζι είναι ένα μικρό γεράκι στο μέγεθος του Περιστεριού.

Το αρσενικό διαφέρει από το καφετί θηλυκό, έχοντας χαρακτηρι-
στικό γκρι κεφάλι και ουρά.

Μοιάζει με το Βραχοκιρκίνεζο που θα συναντήσουμε όλο τον 
χρόνο στην Ελλάδα. Το αρσενικό Βραχοκιρκίνεζο έχει όμως μαύρα 
στίγματα στη ράχη και μαύρα νύχια (λευκά στο Κιρκινέζι). Τα θηλυ-
κά και τα νεαρά των δύο ειδών ξεχωρίζουν δύσκολα μεταξύ τους.

Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τη ζωή του Κιρκινεζιού:

• Eίναι κοινωνικό όλο τον χρόνο. Σπάνια θα δούμε μοναχικά Κιρ-
κινέζια. Αναπαράγονται, κουρνιάζουν και μεταναστεύουν κατά 
ομάδες.

• Είναι μεταναστευτικό. Τα περισσότερα Κιρκινέζια από την 
Ισπανία έως τη Μογγολία και την Κίνα πετούν ως την Αφρική 
τον χειμώνα.



Το Κιρκινέζι σε Κίνδυνο
Από τα 10 είδη γερακιών που θα συναντήσουμε στην Ελλάδα, το Κιρκινέζι δεν είναι το πιο σπάνιο. Είναι 
όμως ανάμεσα σε αυτά που μειώνονται με ταχύ ρυθμό. 

Για αρκετές δεκαετίες οι πληθυσμοί του συρρικνώνονταν σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Γι’ αυτό σήμερα προ-
στατεύεται από μια ολόκληρη σειρά νόμων και συμβάσεων.

Η μείωση των Κιρκινεζιών
Ακούγεται παράξενο να απειλείται ένα είδος που παρατηρείται σε μεγάλες ομάδες. Μην ξεχνάμε όμως ότι στον 
κατάλογο των εξαφανισμένων σήμερα ειδών υπάρχουν πουλιά που άλλοτε ήταν εξαιρετικά κοινά, όπως το 
Μεταναστευτικό Περιστέρι.

Στη δυτική Ευρώπη, όπου το Κιρκινέζι έχει μελετηθεί συστηματικότερα, οι πληθυσμοί του είχαν μειωθεί κατά 
95% από το 1950 έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Τα τελευταία χρόνια όμως, πάρθηκαν πολλά μέτρα για την 
προστασία του Κιρκινεζιού τα οποία φαίνεται ότι απέδωσαν: οι πληθυσμοί του έχουν σταθεροποιηθεί, ενώ σε 
μερικά μέρη έχει παρατηρηθεί και μικρή αύξηση των πληθυσμών του.

Η τροφή των Κιρκινεζιών
Τα Κιρκινέζια τρέφονται με μεγάλα έντομα, κυρίως ακρίδες και γρύλους και σε κάποιες περιόδους 
σκαθάρια. Σπανιότερα πιάνουν μικρά ερπετά ή άλλα ζώα. 

Επειδή τα έντομα σπανίζουν τον χειμώνα, τα Κιρκινέζια εκείνη την περίοδο αναχωρούν για την υπο-
σαχάρια Αφρική, όπου μπορεί κανείς να δει τον χειμώνα πολλά Κιρκινέζια να κυνηγούν έντομα στις 
μεγάλες πεδιάδες της. Αντίθετα, τα σχεδόν πανομοιότυπα Βραχοκιρκίνεζα, που όμως τρέφονται και 
με πολλά μικρά τρωκτικά ή μικρά πουλιά, παραμένουν στην κεντρική και νότια Ευρώπη τον χειμώνα.

Την περίοδο της αναπαραγωγής αναζητούν τροφή σε σχετικά μικρή ακτίνα λίγων χιλιομέτρων γύρω 
από τη φωλιά τους. Πριν τη γέννηση των αβγών κυνηγούν κοπαδιαστά, αλλά μετά παρατηρούνται 
συχνά μοναχικά.



Η μείωση των Κιρκινεζιών δεν οφείλεται σε 
ένα μόνο αίτιο, αλλά σε έναν συνδυασμό των 
ακόλουθων:

• Μειώνονται οι ακρίδες και άλλα μεγάλα 
έντομα εξαιτίας των φυτοφαρμάκων και της 
εντατικοποίησης της γεωργίας,  τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στην Αφρική

• Μειώνονται οι κατάλληλες θέσεις φωλιά
σματος και αναζήτησης τροφής. Τα Κιρκινέ-
ζια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα και-
νούργια κτίρια που δεν έχουν κάποιες εσοχές 
για να φωλιάσουν. Δεν μπορούν επίσης να 
κυνηγήσουν την τροφή τους σε μέρη με πυ-
κνή βλάστηση ή σε χωράφια όπου καλλιερ-
γούνται ψηλά φυτά, όπως είναι τα καλαμπό-
κια και οι ηλίανθοι.

Αν βρούμε νεοσσό στο έδαφος:
Τα νεαρά Κιρκινέζια συχνά βιάζονται να γνω-
ρίσουν τον κόσμο. Ένα αδέξιο πέταγμα μπορεί 
να τα οδηγήσει στο έδαφος και από εκεί… στα 
χέρια μας! 

Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αν 
βρούμε έναν νεοσσό Κιρκινεζιού είναι να τον 
τοποθετήσουμε σε κάποιο ψηλό σημείο κοντά 
στο μέρος όπου τον βρήκαμε. Οι γονείς του σύ-
ντομα θα τον ανακαλύψουν και θα συνεχίσουν 
να τον ανατρέφουν όπως μόνο αυτοί μπορούν. 

Το να καταλήξει σε ανθρώπινα χέρια πρέπει να 
είναι η τελευταία λύση. Μονάχα οι γονείς του 
θα το μάθουν να επικοινωνεί και να επιβιώνει 
με τους δικούς τους κανόνες.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα Κιρκινέζια
Αν έχουμε σπίτι σε οικισμό με Κιρκινέζια:

• Μπορούμε να διατηρήσουμε τα σημεία που προτιμούν τα Κιρκινέζια. Μικρές κοιλότητες στα ψηλότερα ση-
μεία του σπιτιού μπορεί κάποτε να φιλοξενήσουν μια φτερωτή οικογένεια. Μια είσοδος διαμέτρου μόλις 
6,5-7 εκατοστών είναι αρκετή.

• Αποφεύγουμε ή αναβάλουμε τη συντήρηση της στέγης από τον Μάρτιο έως τα τέλη Ιουνίου.

• Ακόμη, εάν φροντίσουμε να διατηρηθεί η παραδοσιακή τεχνική της στέγης που προτιμούν τα Κιρκινέζια, θα 
συνεισφέρουμε και στη διατήρηση της ξεχωριστής αρχιτεκτονικής του τόπου μας.



Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι περιβαλλο-
ντική, 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 περιλαμ-
βάνει 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 μεγαλύ-
τερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία των 
πουλιών και των βιοτόπων τους. Άλλωστε, τα προβλή-
ματα των πουλιών δεν γνωρίζουν σύνορα…

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

www.ornithologiki.gr
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