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1. Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες η εντατικοποίηση της γεωρ-
γικής παραγωγής έχει οδηγήσει στον περιορισμό της 
βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων. Πα-
λιότερα, η εκτατική εκμετάλλευση των αγρών έδινε την 
ευκαιρία σε μια μεγάλη ποικιλία ειδών να ανθίζει στην 

κυριολεξία σε ένα τυπικά ανθρωπογενές περιβάλλον. Πολ-
λά από τα είδη, φυτών αλλά και ζώων, έχουν προσαρμοστεί στη 

σταδιακή αλλαγή του αγροτικού τοπίου και σήμερα εξαρτώνται άμεσα 
από τη διατήρησή του. 

Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα από τα είδη που ωφελήθηκαν από τις 
σταδιακές αυτές αλλαγές. Ζει κοντά στον άνθρωπο, χρησιμοποιεί τα σπίτια του 

για φώλιασμα ενώ στα γειτονικά χωράφια αναζητά τη λεία του. Σήμερα, λόγω των 
αλλαγών στις χρήσεις της αγροτικής γης η εξάπλωσή του στην Ελλάδα είναι αρκετά 

περιορισμένη. 

Η σταθερή παρουσία του είδους κάθε άνοιξη στους οικισμούς της Θεσσαλίας δίνει τη 
δυνατότητα στους κατοίκους, ιδίως στα παιδιά, να έρθουν σε επαφή με ένα απειλούμενο 

είδος, να το γνωρίσουν από κοντά, να παρακολουθήσουν τις συνήθειές του και να έρθουν 
σε επαφή με δράσεις που ωφελούν το Κιρκινέζι.

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας σχεδίασε το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας με το Κιρκινέζι στους οικισμούς της 
Θεσσαλίας: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο», στο πλαίσιο 
του Προγράμματος LIFE+ «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni*) σε τρεις 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας».

Το εκπαιδευτικό υλικό που διαμορφώθηκε αφορά σ’ ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
που μπορούν να υλοποιηθούν σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η βασική 
θεματολογία αναλύεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: 

1) Γνωριμία με το είδος 
2) Βιότοπος του είδους και η σχέση του με το περιβάλλον 
3) Δράσεις προστασίας του είδους 

4



2. Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού

Σκοπός του υλικού είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που στοχεύουν στην καλλιέργεια «οικολογικού» πνεύματος, δημιουργώντας τις 
κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με την προστασία 
ενός απειλούμενου είδους, του Κιρκινεζιού. Μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
εκπαιδευτικού υλικού τα παιδιά συνεργάζονται, αναπτύσσουν και μοιράζονται τις ιδέες τους, προ-
βληματίζονται σε θέματα προστασίας του είδους και προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει.

Αυτό επιχειρείται μέσα από τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εξής τομείς: 

•	 Γνωστικός
•	 Κοινωνικοσυναισθηματικός
•	 Ψυχοκινητικός	

Οι αναλυτικοί παιδαγωγικοί στόχοι του υλικού μπορούν να αναζητηθούν στο τέλος της τρέχουσας 
ενότητας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Ορνιθολο-
γική Εταιρεία για υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Γνωστικοί Στόχοι
 
•	 Να	γνωρίσουν	το	Κιρκινέζι	και	την	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεται	σήμερα	

•	 Να	περιγράφουν	τα	τροφικά	δίκτυα	στα	οποία	συμμετέχει	το	Κιρκινέζι

•	 	Να	γνωρίσουν	τις	σημαντικές	περιοχές	του	τόπου	τους	για	το	είδος	και	να	διακρίνουν	τη	σημασία	
τους στην προστασία του Κιρκινεζιού 

•	 	Να	αναγνωρίζουν	βασικά	δομικά	στοιχεία	του	αγροτικού	οικοσυστήματος	και	τη	σημασία	τους	για	
το Κιρκινέζι 

•	 	Να	 γνωρίσουν	 τις	 απειλές	 του	 Κιρκινεζιού	 (διαθεσιμότητα	 τροφής,	 μηχανοποίηση	 παραγωγής	
κ.λπ.)

•	 Να	γνωρίσουν	τα	αγροτικά	είδη	πουλιών	της	περιοχής	τους	

•	 Να	συνδέσουν	την	ποικιλία	του	αγροτικού	τοπίου	με	την	επιβίωση	των	αγροτικών	ειδών	πουλιών	

•	 	Να	κατανοήσουν	την	επίδραση	των	αλλαγών	στις	χρήσεις	αγροτικής	γης	στο	Κιρκινέζι	και	να	συν-
δέσουν τις αλλαγές αυτές με την ανθρώπινη δραστηριότητα

•	 	Να	έρθουν	σε	επαφή	με	δράσεις	διατήρησης	στο	πεδίο	και	να	κατανοήσουν	τη	συμβολή	τους	
στην προστασία του είδους 
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Κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι 

•	 Να	αποκτήσουν	αίσθημα	προστασίας	για	το	φυσικό	περιβάλλον

•	 Να	αισθανθούν		την	ομορφιά	της	ποικιλίας	και	της	ανομοιομορφίας	στο	τοπίο	

•	 Να	δεθούν	συναισθηματικά	με	το	Κιρκινέζι	

•	 Να	αναπτύξουν	ενδιαφέρον	για	τις	απειλές	της	αγροτικής	βιοποικιλότητας	

•	 Να	νιώσουν	τη	δυσκολία	του	είδους	να	αναθρέψει	τα	μικρά	του

•	 Να	ζουν	αρμονικά	με	το	Κιρκινέζι	

•	 Να	εξοικειωθούν	με	τις	φωλιές	του	είδους	στα	σπίτια	τους

Ψυχοκινητικοί	στόχοι

•	 Να	παρατηρούν	τις	αλλαγές	στις	χρήσεις	αγροτικής	γης	

•	 Να	προτείνουν	τρόπους	εύνοιας	της	βιοποικιλότητας	στις	αγροτικές	περιοχές

•	 	Να	αναπτύξουν	δεξιότητες	παρατήρησης	και	καταγραφής	του	Κιρκινεζιού	

•	 	Να	συνδεθούν	με	το	περιβάλλον	και	τις	πληροφορίες	που	μπορούν	να	αντλήσουν	από	αυτό	

•	 Να	αναπτύξουν	καλλιτεχνικές	δεξιότητες

•	 Να	αποφεύγουν	τον	τραυματισμό	του	Κιρκινεζιού	

•	 Να	κατασκευάζουν	φωλιές	με	σκοπό	την	προστασία	του	είδους	
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3. Δομή του εκπαιδευτικού υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Συνολικά διαμορ-
φώθηκαν 22 εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το υλικό αφορά κυρίως την περιοχή της Θεσσαλίας 
όπου το είδος έχει σχετικά έντονη παρουσία προκειμένου τα παιδιά να διαδραματίσουν καθοριστικό 
ρόλο και να λειτουργήσουν θετικά στην επίλυση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμέ-
να,	αφορά	κυρίως	τους	Νομούς	Λάρισας,	Μαγνησίας	και	Καρδίτσας.	Μέρος	του	υλικού	μπορεί	να	
προσαρμοστεί κατάλληλα έτσι ώστε να αφορά και τις υπόλοιπες περιοχές όπου συναντάται το είδος 
(βλ. Φύλλο Πληροφοριών Β).

Φύλλα Δραστηριότητας 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
προορίζεται για τον/την εκπαιδευτικό ενώ στο δεύτερο παρατίθενται σελίδες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους/τις μαθητές/τριες. 
 

Φύλλα Δραστηριότητας για τον/την εκπαιδευτικό 

Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την 
περιγραφή της, όπου ο/η εκπαιδευτικός 
μπορεί να κατατοπιστεί σύντομα για τη 
ροή της. Μπορεί επίσης να βρει πρό-
σθετες πληροφορίες που θα βοηθήσουν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικά συ- 
νοδευτικά και επιγραμματικά κείμενα βοη-
θούν τον/την εκπαιδευτικό να κατατοπι- 
στεί γρήγορα και να επιλέξει εκείνες τις  
δραστηριότητες που ταιριάζουν στους  
στόχους που έχει θέσει ο ίδιος. Συγκεκρι-
μένα, περιγράφονται τα εξής:   

Με λίγα λόγια: 
Δίνεται σύντομη περιγραφή της δρα-
στηριότητας προκειμένου να κατατο-
πιστεί γρήγορα ο/η εκπαιδευτικός για 
το περιεχόμενο της δραστηριότητας. 

Βασικοί στόχοι: 
Διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι της 
δραστηριότητας. Ο/η εκπαιδευτικός 
θα εντοπίσει, εφαρμόζοντας τη δρα-
στηριότητα, συμπληρωματικούς στό-
χους	 σε	 ψυχοκινητικό	 και	 κοινωνικο-

µε λίγα λόγια

Μοιράζονται στα παιδιά αντίγραφα των φύλλων «Τα κοµµάτια του παζλ των Κιρκινεζιών» και «Το 
παζλ των Κιρκινεζιών». Τα παιδιά χρωµατίζουν τα κοµµάτια του παζλ, τα ψαλιδίζουν  και τα κολλούν 
στο αντίστοιχο περίγραµµα του φύλλου «Το παζλ των Κιρκινεζιών».

Μπορούν έπειτα να κολλήσουν τα παζλ τους σε ένα χαρτί του µέτρου. Σε αυτό µπορούν να έχουν 
ζωγραφίσει µια γειτονιά του οικισµού τους και σε κατάλληλες θέσεις της να τοποθετήσουν τις 
φιγούρες σχηµατίζοντας έτσι µια αποικία Κιρκινεζιών.  

Τα παιδιά χρωµατίζουν και συνθέτουν 
τα κοµµάτια ενός παζλ που παρουσιάζει 
ένα αρσενικό και ένα θηλυκό Κιρκινέζι.
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Περιγραφή

Το παζλ των Κιρκινεζιών

Οι µαθητές/τριες να αναγνωρίζουν το είδος των 
Κιρκινεζιών αλλά και το φύλο τους µε τη βοήθεια 
των εξωτερικών γνωρισµάτων τους.

Στόχοι

Αντίγραφα φύλλων δραστηριότητας, 
ξυλοµπογιές, ψαλίδι, κόλλα

1 διδακτική ώρα
∆ραστηριότητα 
ατοµική ή για 
µικρές οµάδες

Ηλικία: : Μαθητές/τριες ∆ηµοτικού

ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΑ 

Τα Κιρκινέζια (Falco naumanni) είναι µικρόσωµα µεταναστευτικά γεράκια. Τα περισσό-
τερα γεράκια του κόσµου ανήκουν στο ίδιο γένος (Falco). Κάποια είδη, όπως το Κιρκινέζι, 
είναι «διµορφικά». Το ενήλικο αρσενικό και το ενήλικο θηλυκό διαφέρουν φανερά µετα-
ξύ τους. Αντίθετα, σε άλλα είδη γερακιών -όπως ο Πετρίτης (Falco peregrinus)- τα φύλα 
είναι σχεδόν πανοµοιότυπα.

Γενικά, το αρσενικό Κιρκινέζι διακρίνεται από το γκρι κεφάλι, την γκρι ουρά και τη χωρίς 
στίγµατα καφέ ράχη. Στο θηλυκό κυριαρχεί το καφέ χρώµα και τα πολλά σκούρα στίγµατα.
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Τέλος, στην ενότητα «Ένα βήμα παραπέρα» περιγράφονται εν συντομία συμπληρωματικές δρα-
στηριότητες και ιδέες που μπορεί να εφαρμόσει ο/η εκπαιδευτικός με την ομάδα του/της, εφόσον 
υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος και επιθυμία από την ομάδα. 

Φύλλα Δραστηριότητας για τα παιδιά
 

Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά ακολουθούν τα 
φύλλα δραστηριότητας για τον/την εκπαιδευτικό. Στα 
φύλλα αυτά, τα παιδιά θα βρουν συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες για τη δραστηριότητα, κατασκευές με θέμα το 
Κιρκινέζι και τον βιότοπό του, φύλλα καταγραφής του 
Κιρκινεζιού ενώ σε κάποια άλλα το ίδιο το περιβαλλοντικό 
σκίτσο αποτελεί αφόρμηση για τη δραστηριότητα και τη 
δημιουργία ερωτημάτων στα παιδιά. 

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να παράγει ασπρόμαυρα 
αντίγραφα, συνήθως ανά ομάδα παιδιών και σπανιότερα 
ανά παιδί, ενώ σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
απαιτούνται έγχρωμα αντίγραφα, ο/η εκπαιδευτικός πα-
ραπέμπεται στο CD του εκπαιδευτικού υλικού. 

συναισθηματικό επίπεδο ενώ μπορεί να θέσει και δικούς του στόχους προσαρμόζοντας τη 
δραστηριότητα. 

Υλικά: 
Αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα χρειαστεί να έχει ο/η εκπαιδευτικός για την υλοποίηση 
της δραστηριότητας. Αφορούν κυρίως σε υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μία τάξη, 
στα απαιτούμενα φύλλα δραστηριότητας, καθώς και σε συμπληρωματικές πληροφορίες 
που θα βρει στο CD του υλικού (όπου απαιτείται). 

Αριθμός ατόμων: 
Επεξηγεί αν η δραστηριότητα είναι κατά κύριο λόγο ατομική, αν αναφέρεται σε όλη την τάξη 
ενώ συστήνεται κατά περίπτωση η δημιουργία ομάδων. 

Διάρκεια: 
Αναφέρονται οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Η 
διάρκεια είναι ενδεικτική και εξαρτάται κάθε φορά από τον αριθμό των παιδιών, την ηλικία 
τους και την έμφαση που θέλει να δώσει ο/η εκπαιδευτικός σε κάθε σκέλος τους. Ο/η 
εκπαιδευτικός καλό είναι να συνυπολογίσει και την απαιτούμενη ώρα προετοιμασίας πριν 
από κάθε δραστηριότητα. 

Ηλικία: 
Αναφέρεται η προτεινόμενη ηλικία για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Διευκρινίζεται 
αν είναι κατάλληλη για μαθητές μικρών ή/και μεγάλων τάξεων του Δημοτικού ή/και για μα-
θητές Γυμνασίου. 

Χρωµατιστό ζεύγος Κιρκινεζιών 1
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CD που περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό υλικό
 
Το CD «Ταξιδεύοντας με το Κιρκινέζι στους οικισμούς 
της Θεσσαλίας» περιλαμβάνει: 

•	 	Το	σύνολο	του	υλικού	(φύλλα	δραστηριοτήτων	για	τον/
την εκπαιδευτικό και τα παιδιά, φύλλα πληροφοριών για 
τους εκπαιδευτικούς)

•	 	Έγχρωμα	φύλλα	δραστηριότητας	για	 τα	παιδιά	για	επι-
λεγμένες δραστηριότητες 

•	 	Παρουσίαση	(σε	μορφή	Power	Point)	με	φωτογραφίες	
που αφορούν τη θεματική του υλικού

•	 	Συμπληρωματικό	 υλικό	 για	 ελεύθερη	 χρήση	 από	 τον/
την εκπαιδευτικό (αφίσα, σκίτσα με θέμα το Κιρκινέζι)

Φύλλα Πληροφοριών

Στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του τεύχους, ο/η εκπαιδευτικός θα βρει ενημερωτικά κείμενα 
προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της σχετικά με τις θεματικές του τρέχοντος υλικού. 
Σε αυτά θα μπορεί να ανατρέχει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας σε γνωστικό 
επίπεδο. 

Για τις ανάγκες του υλικού διαμορφώθηκαν 3 ενότητες Φύλλων Πληροφοριών. Ο/η εκπαιδευτικός 
μπορεί να ανατρέξει στα φύλλα ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τους στόχους που θέτει 
κάθε φορά. 

Θεματικές ενότητες Φύλλων Πληροφοριών: 

Α. Τα αρπακτικά πουλιά 
Β. Γνωριμία με το Κιρκινέζι
Γ. Το Κιρκινέζι σε κίνδυνο 
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4.  Η Ελληνική  
Ορνιθολογική Εταιρεία 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, 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.

Η	Ορνιθολογική	είναι	εταίρος	της	BirdLife	International,	της	μεγαλύτερης	παγκόσμιας	ομοσπονδίας	
για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Άλλωστε, τα προβλήματα των πουλιών δεν 
γνωρίζουν σύνορα...

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

Δραστηριοποίηση της Ορνιθολογικής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1982, με την 
υποστήριξη της τότε Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ο.Κ. Έπειτα από πολλές δράσεις για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενημέρωση δεκάδων χιλιάδων παιδιών, συνεχίζου-
με	 την	 προσπάθειά	 μας	 με	 αμείωτη	 όρεξη,	 θέτοντας	 υψηλότερους	 στόχους	 και	 ελπίζοντας	 ότι	
συμβάλλουμε έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.

Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής είναι να δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με 
την προστασία των άγριων πουλιών αλλά και γενικότερα με θέματα προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος. Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να 
προάγουν συνειδητοποίηση, γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμμετοχή.
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Προγράμματα και Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

α)  Δραστηριότητες σε αστική περιοχή για τη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το φυσικό 
περιβάλλον (Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» - Ίλιον Αττικής, Δίκτυο 
Αδόμητων Χώρων - Αθήνα & Θεσσαλονίκη).

β)  Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς («Ταξιδεύοντας 
με	τη	Νανόχηνα	στους	ελληνικούς	υγρότοπους»,«Φτερωτοί	ταξιδιώτες:	το	μεταναστευτικό	ταξίδι	
των πουλιών στα Ιόνια νησιά»).

γ)  Δραστηριότητες σε περιοχές που προστατεύονται για τον φυσικό τους πλούτο, όπου εφαρμόζεται 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε καθημερινή βάση (Υγρότοπος Βραυρώνας - Μαρ-
κόπουλο  Αττικής).

δ)  Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς:  
«Πουλιά των κήπων και πάρκων», «Ταξιδεύοντας με τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκό-
ρακα στις ελληνικές θάλασσες», «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο», «Ταξιδεύοντας 
με το Κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας», «Γνωριμία με το Φυσικό Περιβάλλον του 
Πάρνωνα», «Εξόρμηση στη φύση του Ταΰγετου», σειρά πακέτων «Γνωριμία με τη φύση των 
προστατευόμενων περιοχών» (Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη, Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, 
Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, Χελμός - Βουραϊκός, Λίμνη Κερκίνη, Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών - 
Νησίου,	Κάρπαθος	-	Σαρία,	Εθνικός	Δρυμός	Αίνου,	Σκύρος).		

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα και το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
της Ορνιθολογικής στην ιστοσελίδα μας: www.ornithologiki.gr/pe
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Το Πρόγραμμα LIFE+ για το Κιρκινέζι εφαρμόζεται στην περιοχή του θεσσαλικού κά-
μπου όπου φιλοξενούνται τα 3/4 του ελληνικού πληθυσμού του είδους και αξιοσημείωτο 

μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Στόχος του Προγράμματος είναι να επαναφέρει 
το μοντέλο επιτυχούς συμβίωσης του Κιρκινεζιού με τον άνθρωπο, βελτιώνοντας τόσο 

τις συνθήκες για το είδος αλλά και δημιουργώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για την τοπική 
κοινωνία, μέσα από την προώθηση φιλικών προς το Κιρκινέζι και τη βιοποικιλότητα αγροτι-

κών προϊόντων και στρατηγικών. 

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω είναι:

	 •	 	Η	εφαρμογή	διαχειριστικών	δράσεων	άμεσης	προτεραιότητας	για	 τη	διατήρηση	του	πληθυ-
σμού του Κιρκινεζιού και τη βελτίωση του ενδιαιτήματός του

	 •	 	Λήψη	 μέτρων	 για	 τη	 βελτίωση	 των	 συνθηκών	 φωλεοποίησης	 και	 τροφοληψίας	 του	 είδους,	
εντός και εκτός οικισμών, στις αγροτικές εκτάσεις και στους βοσκοτόπους της περιοχής

	 •	 	Διαχείριση	των	αγροτικών	εκτάσεων	και	βοσκοτόπων	με	υποδειγματικό	τρόπο	με	τη	βοήθεια	
τοπικών παραγωγών

	 •	 	Οι	 διαχειριστικές	 παρεμβάσεις	 θα	προτυποποιηθούν,	ώστε	 να	αποτελέσουν	 τις	 βασικές	 κα-
τευθύνσεις πρότασης για εξειδικευμένο αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα για τη διατήρηση του 
Κιρκινεζιού.

Το Κιρκινέζι, με παρουσία σε περισσότερα από 100 χωριά, είναι πραγματικά το σύμβολο του θεσσα-
λικού κάμπου.

Το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni*) σε 
τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» (LIFE11/NAT/GR/1011) υλοποιείται από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε 3 Ζώνες Ειδικής Προστασίας και την ευρύτερη περιοχή τους κατά 
την περίοδο 2012-2016 σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της 
Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εταιρεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης NCC Ε.Π.Ε. με τη συνεισφο-
ρά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι του Πράσινου Ταμείου.

www.lifelesserkestrel.eu
www.facebook.com/LifeKirkinezi

5.  Δράσεις για την προστασία  
του Κιρκινεζιού 

Λίγα είναι τα είδη πανίδας που έχουν προσαρμόσει τον τρόπο 
ζωής τους στη συνύπαρξη με τον άνθρωπο όσο το Κιρκινέζι. 
Ένα μικρόσωμο μεταναστευτικό γεράκι που φωλιάζει μέσα σε 
κατοικημένα χωριά και πόλεις εκμεταλλευόμενο τους χώρους που 
του παρέχει ο άνθρωπος, ενώ αυτό με τη σειρά του ρυθμίζει τους 
πληθυσμούς επιβλαβών για τις καλλιέργειες εντόμων με τα οποία 
τρέφεται. 

Παρόλα αυτά, η εντατικοποίηση της γεωργίας αλλά και γενικά η με-
ταβολή του αγροτικού χώρου τα τελευταία χρόνια, έχει επιδράσει 
αρνητικά στον πληθυσμό του.
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Μέρος B

ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Αρπακτικά ονομάζουμε τα πουλιά που συλ-
λαμβάνουν τη λεία με τα πόδια τους. 

Είναι ανώτεροι καταναλωτές και τρέφονται με 
άλλα ζώα. Άλλα πουλιά που τρέφονται μόνο με 
άλλα ζώα, πιάνουν τη λεία τους με το ράμφος 
(όπως οι ερωδιοί, οι αετομάχοι κ.λπ.). 

Τα αρπακτικά τα χωρίζουμε σε δύο με-
γάλες κατηγορίες: στα ημερόβια και στα  
νυχτόβια. Ανήκουν σε τελείως διαφορε-
τικές τάξεις πουλιών. 

Χαρακτηριστικά ημερόβια αρπακτικά 
πουλιά είναι οι αετοί, οι γύπες, τα ξε-
φτέρια (αστούριοι), οι γερακίνες (που 
συγγενεύουν με τους αετούς) και τα γε-
ράκια.  

Χαρακτηριστικά νυχτόβια αρπακτικά 
πουλιά είναι οι κουκουβάγιες, οι γκιώ-
νηδες και οι μπούφοι.  

Όλα τα αρπακτικά πουλιά έχουν έντονα 
γαμψό ράμφος. Τα περισσότερα έχουν  
επίσης	γαμψά	και	ισχυρά	νύχια.	

Α. Τα αρπακτικά πουλιά

Γερακίνα

Κουκουβάγια
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Τα γεράκια

Τα γεράκια στα οποία ανήκει και 
το Κιρκινέζι, κατατάσσονται σε μια 
δική τους ξεχωριστή τάξη, τα Ιερα-
κόμορφα (Falconiformes).	

Σήμερα ζουν πάνω στη Γη 63-69 
διαφορετικά είδη γερακιών. Εμφα-
νίζονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο 
εκτός από την Ανταρκτική και τα 
αφρικανικά δάση βροχής.

Γνωστά γεράκια είναι ο Πετρίτης 
(Falco peregrinus), ο Μαυροπετρί-
της (Falco eleonorae) και το Βραχο-
κιρκίνεζο (Falco tinnunculus).  

Γενικά, είναι μικρόσωμα αρπακτικά 
πουλιά. Τα περισσότερα έχουν κίτρι-
να πόδια και μια οδόντωση στη μέ-
ση του ράμφους που τα διευκολύνει 
στον χειρισμό της λείας. Πολλά είδη 
έχουν ένα ξεχωριστό σκουρόχρωμο 
σχέδιο στο πρόσωπο που μοιάζει 
με μουστάκι. 

Τα περισσότερα γεράκια έχουν μα- 
κριές και λεπτές φτερούγες και ου-
ρές.

Είναι αρκετά φλύαρα πουλιά. Αν και 
δεν κελαηδούν, συχνά φωνάζουν ε- 
πίμονα, ειδικά την περίοδο της ανα-
παραγωγής. 

Σε αντίθεση με τους περισσότερους 
αετούς, γύπες, αστούριους και άλλα 
γνωστά αρπακτικά πουλιά, σχεδόν 
όλα τα γεράκια δεν φτιάχνουν ποτέ 
φωλιά. Πρέπει λοιπόν να βρουν μια 
έτοιμη θέση για να αποθέσουν τα 
αβγά τους.

Μαυροπετρίτης

Πετρίτης

Όρνιο

Χρυσαετός

Γερακίνα

Ψαλιδιάρης

Κίρκος

Ξεφτέρι

Γεράκι
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Β. Γνωριμία με το Κιρκινέζι  

Το Κιρκινέζι είναι ένα μικρό γεράκι, στο μέγεθος του Περιστεριού. Το αρσενικό διαφέρει από το 
καφετί θηλυκό. Έχει γκρι κεφάλι και ουρά. 

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

Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τη ζωή 
του Κιρκινεζιού: 

•		είναι	κοινωνικό όλο τον χρόνο. Σπά-
νια θα δούμε μοναχικά Κιρκινέζια. 
Αναπαράγονται, κουρνιάζουν και 
μεταναστεύουν κατά ομάδες.

•		είναι	 μεταναστευτικό. Τα περισσό-
τερα Κιρκινέζια από την Ισπανία έως 
τη Μογγολία και την Κίνα πετούν ως 
την Αφρική τον χειμώνα.

Προτιμά	 τα	 χαμηλά	υψόμετρα	 και	 τη	
χαμηλή βλάστηση.

Η παρουσία του κρίνεται φανερά 
θετική για τον άνθρωπο και τις καλ-
λιέργειές του αφού τρέφεται κυρί-
ως με ακρίδες και άλλα μεγάλα φυ-
τοφάγα έντομα.

Είναι ευπρόσδεκτο σε εκατοντάδες οι- 
κισμούς του κόσμου και έχει μοιρα-
στεί με τον άνθρωπο μερικούς από 
τους σημαντικότερους και ιερότερους 
χώρους του. 

Είναι γνωστό ότι το Κιρκινέζι έχει φω-
λιάσει στο ιερότερο, αρχαιότερο και 
σπουδαιότερο μνημείο της χριστιανι- 
κής	πίστης,	στον	Ιερό	Ναό	Αναστάσε-
ως στα Ιεροσόλυμα, όπου τοποθετείται 
ο Πανάγιος Τάφος. Επίσης στον τρίτο 
ιερότερο χώρο των Μουσουλμάνων, 
το Τέμενος του Ομάρ.  

Βραχοκιρκίνεζο

Κιρκινέζι
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Τα Κιρκινέζια στον αέρα

Τα Κιρκινέζια μοιράζονται με τα συγγενικά τους Βραχοκιρκίνεζα τη χαρακτηριστική αιώρηση 
(hovering).	Μπορούν	να	στέκονται	μετέωρα	και	ακίνητα	κόντρα	στον	αέρα	χτυπώντας	αραιά	
τις απλωμένες φτερούγες τους και ζυγιάζοντας το σώμα τους με τη μεγάλη ουρά που απλώ-
νεται 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 εντο-
πίσουν την πιθανή λεία τους.

Το μεγάλο ταξίδι των Κιρκινεζιών

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, τα περισσότερα Κιρκινέζια από την Ισπανία έως τη Μογγολία και 
την Κίνα πετούν ως την Αφρική τον χειμώνα. Μεγάλες συγκεντρώσεις, με πολλές χιλιάδες 
πουλιά,	έχουν	παρατηρηθεί	στη	Σενεγάλη	αλλά	και	στη	Νότιο	Αφρική.	

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

Αν και το καλοκαίρι 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.
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Η αναπαραγωγή των Κιρκινεζιών

Τα Κιρκινέζια ανήκουν σε εκείνα τα λίγα είδη γερακιών όπου το αρσενικό και το θηλυκό έχουν δια-
φορετικά χρώματα στο φτέρωμά τους. 

Ανάμεσα στα καφετιά χρώματα και των δύο, στο ενήλικο αρσενικό εμφανίζεται γκρι χρώμα σε όλο 
το κεφάλι και την ουρά.  

Την άνοιξη σχηματίζουν ζευγάρια που αναλαμβάνουν με μεγάλη αφοσίωση και με αρκετά διακριτούς 
ρόλους τα γονικά καθήκοντα. Το αρσενικό ξεκινά να ταΐζει το θηλυκό αρκετές ημέρες πριν από τη 
γέννηση των αβγών και συνεχίζει το ίδιο για αρκετό καιρό μετά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το καθήκον της επώασης των αβγών μοιράζονται και οι δύο γονείς. Τη 
νύχτα όμως επωάζει μόνο το θηλυκό. 

Όταν γεννιούνται οι νεοσσοί είναι καλυμμένοι με μικρά λεπτά πούπουλα που μοιάζουν με χνούδι και 
είναι τελείως εξαρτημένοι από τους γονείς τους. Το θηλυκό τις πρώτες ημέρες πρέπει να παραμένει 
στη φωλιά για να τους ζεσταίνει και να τους προστατεύει. Ευτυχώς το αρσενικό τους μεταφέρει 
ακούραστα τροφή. Όταν μεγαλώσουν λίγο, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν επίσης και έτσι ξεκινά και 
το θηλυκό να μεταφέρει τροφή.  

Ανατρέφουν μόνο μία γενιά 3-6 νεοσσών κάθε έτος. Τα αβγά εκκολάπτονται σχεδόν γα έναν 
μήνα και απαιτείται άλλος ένας μήνας μέχρι οι νεοσσοί να επιχειρήσουν τα πρώτα τους πετάγματα. 
Παραμένουν όμως κοντά στους γονείς τους για λίγες ημέρες ακόμη δεχόμενοι τη φροντίδα και την 
εκπαίδευσή τους.

Περίπου το ένα τρίτο των νεαρών Κιρκινεζιών επιχειρεί να 
αναπαραχθεί την επόμενη κιόλας χρονιά από τη γέννησή 
τους. Άλλωστε πρέπει να βιαστούν γιατί η ζωή τους είναι 
σχετικά σύντομη. Το γηραιότερο Κιρκινέζι που έχει βρε-
θεί ήταν μόλις 9 ετών!

Επειδή είναι γενικά φιλειρηνικά πουλιά, 
έχει παρατηρηθεί κάποια ζευγάρια 

να υιοθετούν ακόμη και ξένους νε-
οσσούς Κιρκινεζιών που τυχαίνει 

να φτάσουν στη φωλιά τους.
Νεαρά	αρσενικά	έχουν	πα- 

ρατηρηθεί συχνά επίσης 
να βοηθούν στην ανα-

τροφή των νεοσσών 
άλλων οικογενειών.
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    Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Ακρίδα Γρύλος

Σκαθάρι

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 υποσαχάρια Αφρική. 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 κο-
παδιαστά αλλά μετά παρατηρούνται συχνά μοναχικά.

Στις μεγάλες πεδιάδες της ανατολικής Αφρικής πολλά 
Κιρκινέζια κυνηγούν τα έντομα που πετάγονται στο πέ-
ρασμα των κοπαδιών από τις ζέβρες.

Οι αποικίες στη Θεσσαλία 

Οι αποικίες των Κιρκινεζιών στη Θεσσαλία είναι με βεβαιότητα οι μεγαλύτερες της χώρας 
και της ανατολικής Ευρώπης γενικότερα. Μικρότερες ή πολύ μικρές αποικίες υπάρχουν και στη 
Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο καθώς και σε ορισμένα μεγάλα νη-
σιά, ιδιαίτερα του ανατολικού Αιγαίου (π.χ. Λήμνος). 

Πότε θα τα δούμε: Τα περισσότερα Κιρκινέζια εμφανίζονται στη Θεσσαλία για λίγους μόλις μήνες. 
Μερικά παραμένουν λίγο περισσότερο.

    Καθεστώς παρουσίας του Κιρκινεζιού στους κάμπους της Θεσσαλίας
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Γ. Το Κιρκινέζι σε κίνδυνο

Από τα 10 είδη γερακιών που θα συναντήσουμε στην Ελλάδα το Κιρκινέζι δεν είναι το πιο σπά-
νιο. Είναι όμως ένα από τα είδη που οι πληθυσμοί του έχουν γνωρίσει σημαντική μείωση.

Για αρκετές δεκαετίες οι πληθυσμοί του συρρικνώνονταν σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Γι’ αυτό σή-
μερα προστατεύεται από μια ολόκληρη σειρά νόμων και συμβάσεων.

Στη δυτική Ευρώπη, όπου το είδος έχει μελετηθεί συστηματικότερα, οι πληθυσμοί του είχαν μειωθεί 
κατά 95% από το 1950 έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι πληθυσμοί του 
έχουν σταθεροποιηθεί ενώ σε μερικά μέρη έχει παρατηρηθεί και μικρή αύξηση των πληθυσμών του. 
Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει συνολική συστηματική απογραφή των πληθυσμών του. Με βεβαιότητα 
όμως οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί στην Πελοπόννησο και σε κάποια ακόμη σημεία στα νότια, 
όπως η κάποτε μεγάλη αποικία του στο Γαλαξίδι.

Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση για τη μείωση των Κιρκινεζιών. Από τις υποθέσεις 
που ερευνώνται ξεχωρίζουν αυτές που υποστηρίζουν ότι:

•	 	μειώνονται	οι	ακρίδες	και	άλλα	μεγάλα	έντομα	εξαιτίας	των	φυτοφαρμάκων	και	της	εντατικοποίη-
σης της γεωργίας γενικότερα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική

•	 	μειώνονται	οι	κατάλληλες	θέσεις	φωλιάσματος	και	αναζήτησης	τροφής.	Τα	Κιρκινέζια	δεν	μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν τα καινούργια κτήρια που δεν έχουν κάποιες εσοχές για να φωλιάσουν. 
Δεν μπορούν επίσης να κυνηγήσουν την τροφή τους σε πυκνοδασωμένα μέρη ή σε χωράφια 
όπου	καλλιεργούνται	ψηλά	φυτά	(όπως	είναι	τα	καλαμπόκια,	οι	ηλίανθοι,	τα	βαμβάκια	κ.ά.).

Πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε

Αν έχουμε σπίτι σε οικισμό με Κιρκινέζια: 

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

•	 	Αποφεύγουμε	ή	αναβάλουμε	τη	συντήρηση	
της στέγης από τον Μάρτιο έως τα τέλη Ιου-
νίου. 

•	 	Ακόμη,	 εάν	 φροντίσουμε	 να	 διατηρηθεί	 η	
παραδοσιακή τεχνική της στέγης που προ-
τιμούν τα Κιρκινέζια, θα συνεισφέρουμε και  
στη διατήρηση της ξεχωριστής αρχιτεκτο-
νικής του τόπου μας.
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Ακόμη:

•	 	Δεν	χρησιμοποιούμε	άσκοπα	τα	φυτοφάρμακα. Ακολουθούμε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 
Περισσότερο φάρμακο δεν σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα!

•	 	Επιλέγουμε	και	υποστηρίζουμε	εκείνα	τα	προϊόντα	που	η	παραγωγή	τους	έχει	τη	μικρότερη	επί-
δραση στα έντομα τα οποία τρώνε τα Κιρκινέζια (προϊόντα που συνήθως είναι πιο υγιεινά και για 
εμάς)!

Αν βρούμε νεοσσό στο έδαφος: 

Το νεαρό Κιρκινέζι συχνά βιάζεται να γνωρίσει τον κόσμο. Ένα αδέξιο πέταγμα μπορεί να το οδηγήσει 
στο έδαφος και από εκεί στα... χέρια μας! Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε γι΄αυτό είναι 
να	 το	 τοποθετήσουμε	 σε	 κάποιο	 ψηλό	 σημείο	 κοντά	 στο	 μέρος	 που	 το	 βρήκαμε.	 Οι	 γονείς	 του	
σύντομα	θα	το	ανακαλύψουν	και	θα	συνεχίσουν	να	το	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.

Αν βρούμε τραυματισμένο ή άρρωστο Κιρκινέζι: 

Αν βεβαιωθούμε ότι το Κιρκινέζι που βρέθηκε στα χέρια μας 
είναι πραγματικά ανήμπορο (τραυματισμένο, δηλητηριασμένο 
κ.λπ.), ζητάμε τη βοήθεια ενός ενήλικα που θα χρησιμοποιήσει 
γάντια και μάσκα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κτηνίατρου της 
περιοχής. 

Το Κιρκινέζι θα τοποθετηθεί σε ένα κλειστό χαρτοκιβώτιο που θα 
έχει στρωθεί με καθαρά χαρτιά. Ανοίγουμε ελάχιστες και πολύ 
μικρές τρύπες. Ακουμπάμε το κιβώτιο σε ένα ήσυχο και ζεστό 
μέρος	 και	 επικοινωνούμε	 με	 ένα	 κέντρο	 περίθαλψης	 αγρίων	
ζώων όπως:

	 •	 	 ΑΛΚΥΟΝH:	Σύλλογος	Περίθαλψης	και	Προστασίας	Αγρίων	Ζώων	(Πάρος)	
  στα τηλέφωνα 22840-22931 και 6944741616

	 •	  ΑΝΙΜΑ:	Σύλλογος	Προστασίας	και	Περίθαλψης	Άγριας	Ζωής	(Αθήνα)	
  στα τηλέφωνα 210-9510075 και 6972664675 

	 •	 	Δράση για την Άγρια Ζωή:	Σωματείο	για	τη	Μελέτη,	Περίθαλψη	και	Επανένταξη	
  της Άγριας Ζωής και τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (Θεσσαλονίκη) 
  στο τηλέφωνο 6979914852

	 •	  ΕΚΠΑΖ:	Ελληνικό	Κέντρο	Περίθαλψης	Αγρίων	Ζώων	
  στα τηλέφωνα 6979914851 (Αθήνα) ή 6978361682 (Θεσσαλονίκη)
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