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Μέρος Α
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Φτερωτοί ταξιδιώτες:  
Το μεταναστευτικό ταξίδι των  
πουλιών στα Ιόνια νησιά» 
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1. 
Εισαγωγή
Η μετανάστευση των πουλιών αποτελεί ένα εκπληκτικό 
φαινόμενο που λαμβάνει χώρα ετησίως εδώ και εκα-
τομμύρια χρόνια. Το «γιατί» τα πουλιά μεταναστεύουν 
ήταν και είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα 
από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Παλαιότερα, η μυ-
στηριώδης εξαφάνιση κάποιων πουλιών μπέρδευε τον 
άνθρωπο… Τα πουλιά ταξίδευαν ή έπεφταν σε χειμερία 
νάρκη; Ο Αριστοτέλης είχε καταλάβει ότι οι πελαργοί 
ταξιδεύουν από τις στέπες της Ασίας στους βάλτους του 
Νείλου, ωστόσο πίστευε ότι τα μικρά πουλιά έπεφταν 
σε χειμερία νάρκη. Σήμερα είναι γνωστό ότι κάθε φθι-
νόπωρο δισεκατομμύρια πουλιά αφήνουν την Ευρώπη 
και την Ασία για να κατευθυνθούν προς την Αφρική και 
ένας αντίστοιχος αριθμός αφήνει τη Βόρεια Αμερική 
για την Κεντρική και Νότια Αμερική. Σκοπός τους; Να 
εκμεταλλευτούν τη διαθέσιμη τροφή και να βρουν το 
κατάλληλο μέρος για να φωλιάσουν.

Το ταξίδι απαιτεί μεγάλη φυσική αντοχή εκ μέρους των 
πουλιών. Μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς στάσεις πάνω 
από ωκεανούς ή ερήμους. Να ταξιδεύουν πάνω από 
στεριά χωρίς ή με ελάχιστες στάσεις διανύοντας χιλιά-
δες χιλιόμετρα. Σε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, οι δυσκολί-
ες για τα πουλιά είναι πολλές. Πάνω από τα μισά μικρο-
πούλια του Βόρειου Ημισφαιρίου δεν επιστρέφουν ποτέ 
από τη μετανάστευσή τους προς τα νότια. Η εξάντληση, 
οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι θηρευτές, η απώ-
λεια βιοτόπων είναι κάποιοι από τους κινδύνους που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

Πολλά ωδικά και αρπακτικά πουλιά παγιδεύονται ή 
θανατώνονται παράνομα στη Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα) στην προσπάθειά τους 
αυτή. Στην Ελλάδα, κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευ-
ση, χιλιάδες από τα δυνατότερα πουλιά που επιβιώνουν 
από το ταξίδι, θανατώνονται παράνομα στην πρώτη τους 
στάση για ξεκούραση στα Ιόνια νησιά με αποτέλεσμα  
να μη φτάσουν ποτέ στη Βόρεια Ευρώπη για να  
αναπαραχθούν. 

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που υπάρχει στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των παιδιών 
απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, είναι ότι η δραστηρι-
ότητα αυτή είναι μία πολιτισμικά αποδεκτή πρακτική. 
Συνεπώς, για να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή στη 
στάση των παιδιών απέναντι σε αυτό το πρόβλημα χρει-
άζεται η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
αφενός σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου σε ετήσια 
βάση ώστε τα αποτελέσματα να επηρεάσουν πέρα από 
το γνωστικό επίπεδο, τη στάση, τη συμπεριφορά αλλά 
και τον τρόπο αντίληψης των παιδιών. 

Το τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνι-
κής Ορνιθολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος LIFE + Information and Communication 
«ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά: αλλάζοντας 
κοινωνικές αντιλήψεις για το παράνομο κυνήγι στη 
Βόρεια Μεσόγειο για την προστασία της ευρωπαϊκής 
Βιοποικιλότητας», σχεδίασε ένα ετήσιο Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιχειρώντας να ικανο-
ποιήσει τον παραπάνω στόχο. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που διαμορφώθηκε αφορά σ’ 
ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπο-
ρούν να υλοποιηθούν σε ετήσια βάση, κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς ενώ εστιάζει στη γνωριμία των 
παιδιών με τα μεταναστευτικά πουλιά και το δύσκολο 
ταξίδι της μετανάστευσης. Η προσπάθεια των άγριων 
πουλιών να ολοκληρώσουν το μεταναστευτικό τους 
ταξίδι και η ανάγκη τους για ασφαλή καταφύγια γίνο-
νται τα μέσα προκειμένου να προσεγγιστεί εκπαιδευτι-
κά το πρόβλημα της παράνομης θανάτωσής τους κατά 
την ανοιξιάτικη μετανάστευση. Η βασική θεματολογία 
αναλύεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: 1) τα μετανα-
στευτικά πουλιά, 2) το ταξίδι της μετανάστευσης και 3) 
η μελέτη της μετανάστευσης. 

Ένα από τα είδη πουλιών που απαντάται συχνά στο 
εκπαιδευτικό υλικό είναι το Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 
του οποίου ο ευρωπαϊκός πληθυσμός έχει υποστεί μεί-
ωση 70% από το 1980 (Pan-European Common Birds 
Monitoring Scheme). Η πτωτική αυτή τάση οφείλεται 
στην υποβάθμιση των αγροτικών οικοσυστημάτων στην 
Ευρώπη και την Αφρική και τη λαθροθηρία κατά την 
ανοιξιάτικη μετανάστευση. Εκτός από το Τρυγόνι, μέσα 
από την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των, τα παιδιά γνωρίζουν και άλλα μεταναστευτικά  
είδη πουλιών όπως ο Κούκος, το Σταβλοχελίδονο,  
ο Μελισσοφάγος, ο Συκοφάγος, ο Τσαλαπετεινός,  
ο Γκιώνης κ.ά. 
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7οδηγοσ για τουσ εκπαιδευτικουσ

2. 
Σκοπός και στόχοι 
του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης να διαμορφώσουν μια ατμόσφαιρα 
τέτοια που να καλλιεργεί το οικολογικό πνεύμα και 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 
ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχε-
τικά με την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών. 
Κεντρικός άξονας του υλικού αποτελεί η γνωριμία των 
παιδιών με τα μεταναστευτικά πουλιά και το δύσκολο 
ταξίδι της μετανάστευσης γενικά αλλά και ειδικότερα 
στην περιοχή των Ιόνιων νησιών. 

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

• Γνωστικός

• Κοινωνικοσυναισθηματικός

• Ψυχοκινητικός και Αισθητικός 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στη συμπεριφορά των 
άγριων πουλιών εστιάζοντας σε συγκεκριμένα είδη 
μεταναστευτικών πουλιών ενώ ταυτόχρονα δίνουν την 
ευκαιρία για την ανάπτυξη ποικίλλων περιβαλλοντικών 
θεμάτων. Μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
τα παιδιά συνεργάζονται, αναπτύσσουν και μοιράζονται 
τις ιδέες τους, προβληματίζονται σε θέματα περι-
βαλλοντικής προστασίας και προτείνουν λύσεις στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μεταναστευτικά 
πουλιά. Σε ένα πλαίσιο παιγνιώδες και ασφαλές καλού-
με τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν, 
να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να ενεργοποιηθούν 
και να διαμορφώσουν θέση σε σχέση με την προστασία 
των μεταναστευτικών πουλιών. 

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

Σε μια πρόθεσή μας να αφήσουμε δημιουργικό χώρο 
για εξατομικευμένη διδασκαλία και προσαρμογή του 
υλικού, στην περιγραφή των δραστηριοτήτων επιλέ-
ξαμε να χρησιμοποιούμε τον όρο του εμψυχωτή. Σας 
ευχόμαστε ο παράγοντας αυτός να σας εμπνεύσει κατά 
την παιδαγωγική διαδικασία και να αποτελέσει αναπό-
σπαστο κομμάτι στην εφαρμογή του υλικού. 

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστεί 
να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία για υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Προ-
γράμματος.

Αναλυτικοί στόχοι του Προγράμματος 

γνωςτικΟι ςτΟχΟι 

• Να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με τα άγρια 
πουλιά και τις ανάγκες τους και να κατανοήσουν τη 
σύνδεση μεταξύ είδους και βιότοπου, την έννοια της 
προσαρμογής των ειδών 

• Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά είδη μεταναστευτικών 
πουλιών και το μεταναστευτικό τους ταξίδι 

• Να γνωρίσουν τις στρατηγικές μετανάστευσης που 
ακολουθούν τα πουλιά στο ταξίδι τους και τον τρόπο 
με τον οποίο αυτά προσανατολίζονται 

• Να γνωρίσουν βασικές μεταναστευτικές διαδρομές 
στην Ελλάδα και να κατανοήσουν τη σημασία των 
στάσεων κατά το μεταναστευτικό ταξίδι 

• Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα του Ιονίου γενικό-
τερα και της δικής τους περιοχής (του νησιού τους) 
ειδικότερα για τα μεταναστευτικά πουλιά

• Να έρθουν σε επαφή με τις δυσκολίες που συνα-
ντούν τα μεταναστευτικά πουλιά 

• Να κατανοήσουν τις αιτίες μείωσης των πληθυσμών 
μεταναστευτικών πουλιών και τις συνέπειες που 
έχουν οι απώλειες κατά τη διάρκεια της μετανάστευ-
σης για τον συνολικό πληθυσμό του κάθε είδους
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• Να έρθουν σε επαφή με δράσεις παρακολούθησης 
των μεταναστευτικών πουλιών και να κατανοήσουν 
τη συμβολή τους στην προστασία τους 

κΟινωνικΟςυναιςθηΜατικΟι ςτΟχΟι

• Να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τα μετανα-
στευτικά πουλιά τόσο για τα επιτεύγματα της μετανά-
στευσης (τεράστιες αποστάσεις, ταχύτητα ταξιδιού, 
προσανατολισμός), όσο και για τις δυσκολίες που 
αυτή συνεπάγεται (καιρικές συνθήκες, οικολογικά 
εμπόδια, ανθρωπογενείς κίνδυνοι κ.λπ.)

• Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ιδιαιτερότητα 
και τη σημασία της δικής τους περιοχής για τα μετα-
ναστευτικά πουλιά

• Να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να προβλημα-
τιστούν σχετικά με τις απειλές των μεταναστευτικών 
πουλιών 

• Να αναπτύξουν διάθεση για συμμετοχή και σχεδι-
ασμό δράσεων προστασίας των μεταναστευτικών 
πουλιών

• Να αισθανθούν την επίδραση της λαθροθηρίας και 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πληθυσμό των 
μεταναστευτικών πουλιών και του Τρυγονιού ειδικό-
τερα 

• Να προβληματιστούν για την επιλογή προστασίας 
των μεταναστευτικών πουλιών 

• Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (λειτουργία 
ομάδας, επίτευξη κοινών στόχων κ.λπ.) και να έρ-
θουν σε επαφή με την ομάδα σε ένα ασφαλές περι-
βάλλον παιχνιδιού και αποδοχής με κοινό στόχο την 
προστασία των μεταναστευτικών πουλιών

• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό 
τους λόγο αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες 
που περιλαμβάνει το υλικό

ΨυχΟκινητικΟι και αιςθητικΟι ςτΟχΟι

• Να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους έτσι ώστε να 
μπορούν να πάρουν μέρος σε καταιγισμό ιδεών και 
να αξιολογούν τις ιδέες αυτές

• Να προτείνουν δράσεις και λύσεις για την προστασία 
των μεταναστευτικών πουλιών

• Να αποκτήσουν δεξιότητες ενασχόλησης με την 
άγρια φύση (παρατήρηση, καταγραφή, συλλογή και 
επεξεργασία στοιχείων, μελέτη, φωτογράφηση κ.λπ.) 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες παρακολούθησης και 
καταγραφής των μεταναστευτικών πουλιών χρησιμο-
ποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, να συνδεθούν 
με το περιβάλλον και τις πληροφορίες που μπορούν 
να αντλήσουν από αυτό

• Να εφαρμόσουν ερευνητικές μεθόδους σχετικά με 
τη σύνδεση των μεταναστευτικών πουλιών με τον 
τόπο τους 

• Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες αξιοποιώ-
ντας και εξελίσσοντας ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 
αναπτύσσοντας νέες γνώσεις με ποικίλα εκφραστικά 
μέσα

• Να συμμετάσχουν σε αισθησιοκινητικά παιχνίδια, να 
εξοικειωθούν με παιχνίδια ρόλων, να εκφραστούν 
μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν δρώμενα 
Θεατρικού Παιχνιδιού, Εικαστικά, Λογοτεχνία κ.ά. 

• Να έρθουν σε επαφή με αισθητικά ερεθίσματα που 
αναπλαισιώνουν τις πληροφορίες που συναντούν τα 
παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος

• Να σχεδιάζουν δράσεις προβολής με σκοπό την προ-
στασία των μεταναστευτικών πουλιών 

3. 
Δομή του 
Εκπαιδευτικού Υλικού
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δομηθεί βάσει των δια-
φορετικών επιπέδων αντίληψης και οικοδόμησης της 
γνώσης που υπάρχει σε κάθε ηλικία. Οι δραστηριότητες 
απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4-8, 9-12 και 13-16 
ετών. Συνολικά διαμορφώθηκαν 27 δραστηριότητες. 
Στο εκπαιδευτικό υλικό «Φτερωτοί ταξιδιώτες: το με-
ταναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα ιόνια νησιά», οι 
δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για κάθε ομάδα 
ηλικίας φέρουν την αντίστοιχη επισήμανση (κατάλληλη 
για παιδιά ηλικίας: 4-8, 4-12, 4-16, 9-12, 9-16 ετών). 
Στον πίνακα «δραστηριότητες ανά ομάδα ηλικίας» του 
Παραρτήματος, αναγράφονται οι τίτλοι των δραστηριο-
τήτων καθώς και ο συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων 
ανά ομάδα ηλικίας.
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Το υλικό αφορά κυρίως τις περιοχές όπου εντοπίζεται 
το πρόβλημα της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας, προκειμέ-
νου τα παιδιά να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και 
να λειτουργήσουν θετικά στην επίλυση του προβλήμα-
τος σε τοπικό επίπεδο. Το υλικό αφορά κυρίως την πε-
ριοχή του Ιονίου (και ειδικότερα: Ζάκυνθος, Κέρκυρα, 
Οθωνοί, Παξοί και Αντίπαξοι, Στροφάδια). Μπορεί όμως 
να εφαρμοστεί σε κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας που 
φιλοξενεί μεταναστευτικά είδη πουλιών.

Φύλλα Δραστηριότητας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε δραστηριότητα 
παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος προορί-
ζεται για τον εμψυχωτή ενώ στο δεύτερο παρατίθενται 
σελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα 
παιδιά. 

Φύλλα Δραστηριότητας  
για τον εμψυχωτή 

Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την περιγραφή 
της, όπου ο εμψυχωτής μπορεί να κατατοπιστεί σύντο-
μα για τη ροή της. Μπορεί επίσης να βρει πρόσθετες 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ειδικά συνοδευτικά και επιγραμματικά κεί-
μενα βοηθούν τον εμψυχωτή να κατατοπιστεί γρήγορα 
και να επιλέξει εκείνες τις δραστηριότητες που ταιριά-
ζουν στους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος. Συγκεκρι-
μένα, περιγράφονται τα εξής:   

Με λίγα λόγια: δίνεται σύντομη περιγραφή της 
δραστηριότητας προκειμένου να κατατοπιστεί 
γρήγορα ο εμψυχωτής για το περιεχόμενο της 
δραστηριότητας. 

Βασικοί στόχοι: διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι 
της δραστηριότητας. Ο εμψυχωτής θα εντοπίσει, 
εφαρμόζοντας τη δραστηριότητα, συμπληρωμα-
τικούς στόχους σε ψυχοκινητικό και κοινωνικο-
συναισθηματικό επίπεδο ενώ μπορεί να θέσει 
και δικούς του στόχους προσαρμόζοντας τη 
δραστηριότητα. 

υλικά: αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα 
χρειαστεί να έχει ο εμψυχωτής για την υλοποίη-
ση της δραστηριότητας. Αφορούν κυρίως σε υλι-
κά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μία τάξη, 
στα απαιτούμενα φύλλα δραστηριότητας, καθώς 
και σε συμπληρωματικές πληροφορίες που θα 
βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό (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 διδακτι-
κές 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 εμψυ-
χωτής σε κάθε σκέλος της. Ο εμψυχωτής καλό 
είναι να συνυπολογίσει και την απαιτούμενη ώρα 
προετοιμασίας πριν από κάθε δραστηριότητα. 

Τέλος, στην ενότητα «Ένα βήμα παραπέρα» περιγρά-
φονται εν συντομία συμπληρωματικές δραστηριότητες 
και ιδέες που μπορεί να εφαρμόσει ο εμψυχωτής με την 
ομάδα του, εφόσον υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος και 
επιθυμία από την ομάδα.
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Με λΙγα λογια
Τα παιδιά καλούνται να εξοικειωθούν με την αναγνώριση 

ειδών, συνθέτοντας με συνεργατικό τρόπο τη δική τους 

διχοτομική κλείδα αναγνώρισης για είδη που συναντούν 

στην περιοχή τους. Στη συνέχεια, αφού έχουν εξοικειωθεί 

με τα είδη της δραστηριότητας, τα ζωγραφίζουν με βάση το 

φύλλο που τους δίνεται (για τους μαθητές του Δημοτικού).  

ΠουλΙά στά 
ΙονΙά νησΙά 

06
στοχοΙ

Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις διχοτομικές 

κλείδες αναγνώρισης, να σχεδιάζουν κλείδες αναγνώρισης, 

να επιλέγουν τις διαφορές και ομοιότητες των ειδών 

ως κριτήρια για την αναγνώρισή τους, να μπορούν να 

αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν είδη πουλιών της περιοχής 

τους, να ψυχαγωγηθούν. 

υλΙκά  
φωτοτυπίες φύλλων 

δραστηριότητας, έγχρωμα 

αντίγραφα φύλλου 

δραστηριότητας από το 

Υποστηρικτικό Υλικό, ψαλίδι, 

λευκές κόλλες, ξυλομπογιές, 

μολύβια.

ΔΙάρκεΙά  
2 διδακτικές ώρες 

άρΙθΜοσ άτοΜων
Όλη η τάξη, χωρισμένη 

σε ομάδες

[9-16 ετων]

ΠερΙγράφη
Τα παιδιά χωρίζονται σε 3-4 ομάδες και φτιάχνουν τη 

δική τους κλείδα αναγνώρισης για 8 είδη πουλιών που 

είτε είναι περαστικά από το Ιόνιο κατά τη μετανάστευση 

είτε μένουν όλο τον χρόνο στην περιοχή τους.

Ψαλιδίζει τις αριθμημένες κάρτες του φύλλου «Κλείδα 

αναγνώρισης», που θα βρει στο Υποστηρικτικό Υλικό, 

και μοιράζει στις ομάδες από ένα σετ, καθώς και 

ένα αντίγραφο του φύλλου «Ονομασίες πουλιών του 

Ιονίου». Επιλέγει τα πρώτα 8 είδη του φύλλου. Για να 

αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας, μπορεί να συνεχίσει και 

με τα υπόλοιπα 4 είδη του φύλλου. Καλεί τα παιδιά να 

παρατηρήσουν τα εξωτερικά γνωρίσματα κάθε είδους 

   κλεΙΔεσ άνάγνωρΙσησ 
Ενημερώνει τα παιδιά ότι οι επιστήμονες 

χρησιμοποιούν κλείδες για να ξεχωρίζουν τα είδη 

μεταξύ τους, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

αναγνωρίζουν και να θυμούνται λεπτομέρειες για 

όλα τα είδη. Οι κλείδες μάς οδηγούν σε κάθε βήμα να 

επιλέξουμε κάποιο χαρακτηριστικό που έχει ή δεν έχει 

η ομάδα πουλιών που μελετάμε, ώστε να οδηγηθούμε 

στο επόμενο βήμα και να καταλήξουμε τελικά σε 

μία και μοναδική λύση. Αν οι επιλογές που δίνονται 

σε κάθε βήμα είναι δύο, τότε η κλείδα ονομάζεται 

διχοτομική.

Εξηγεί στα παιδιά ότι κάθε κλείδα βασίζεται στην 

περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ειδών. 

Μια κλείδα αναγνώρισης ξεκινάει από την περιγραφή 

κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος ενός είδους ή 

μιας ομάδας ειδών (π.χ. γκρίζο κεφάλι) και, με βάση 

αυτό, τα είδη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (π.χ. σε 

αυτά που έχουν γκρίζο κεφάλι και σε αυτά που δεν 

έχουν). Στη συνέχεια, επιλέγεται επόμενο γνώρισμα 

από κάθε νέα κατηγορία (π.χ. μακρύ ράμφος), τα 

είδη χωρίζονται ξανά σε επιμέρους κατηγορίες 

κ.ο.κ. Τα παιδιά επιλέγουν εκείνα τα γνωρίσματα που 

διαφοροποιούν τα είδη μεταξύ τους.

και τους αφήνει περίπου 20 λεπτά να συζητήσουν 

και να φτιάξουν τη δική τους κλείδα σε μία λευκή 

κόλλα. Για να βρουν ποιο είδος αντιστοιχεί σε κάθε 

κάρτα, ανατρέχουν στο φύλλο «Ονομασίες πουλιών 

του Ιονίου». Ο εμψυχωτής μπορεί υποστηρικτικά 

να χρησιμοποιήσει το παράδειγμα κλείδας για 

τα συγκεκριμένα είδη που θα βρει στο τέλος της 

δραστηριότητας. 

Αφού τελειώσουν, μαζεύει τα φύλλα με τις 

ονομασίες των πουλιών. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα 

σημειώνει στην κλείδα της το όνομά της και τη δίνει στη 

διπλανή ομάδα, ώστε κάθε ομάδα να έχει την κλείδα 

της άλλης ομάδας. Κάθε ομάδα, χρησιμοποιώντας 

τις κάρτες, επιλέγει ποιο είδος θα προσπαθήσει να 

αναγνωρίσει, και ξεκινά. Μόλις τελειώσει, σημειώνει 

τα σχόλιά της για τη συγκεκριμένη κλείδα (αν ήταν 

εύχρηστη ή δύσχρηστη και γιατί) και δίνει την κλείδα 

στην επόμενη ομάδα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι κάθε 

ομάδα να πάρει τη δική της κλείδα στο χέρι. 

Έπειτα, όλοι μαζί σχολιάζουν τις κλείδες που 

έφτιαξαν οι ομάδες και καταλήγουν στα στοιχεία εκείνα 

που κάνουν λειτουργική ή δυσλειτουργική μια κλείδα.  

Μόλις ολοκληρώσουν, γίνεται συζήτηση: 

• Σε ποια είδη δυσκολεύτηκαν περισσότερο; 

• Ποια είχαν έντονες ομοιότητες; 

• Ποια από τα είδη παρατηρούν όλο τον χρόνο και ποια 

ανά εποχές; 
• Ποια εποχή συναντούν το κάθε είδος; 

• Γνωρίζουν ποια από αυτά είναι μεταναστευτικά;



10

Φύλλα Δραστηριότητας για τα παιδιά 

Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά ακολουθούν το 
φύλλο δραστηριότητας για τον εμψυχωτή. Στα φύλλα 
αυτά, τα παιδιά θα βρουν συμπληρωματικές πληρο-
φορίες για τη δραστηριότητα, κατασκευές με θέμα τα 
άγρια πουλιά, φύλλα καταγραφής των μεταναστευτικών 
πουλιών ενώ σε κάποια άλλα το ίδιο το περιβαλλοντικό 
σκίτσο αποτελεί αφόρμηση για τη δραστηριότητα και τη 
δημιουργία ερωτημάτων στα παιδιά. Ο εμψυχωτής μπο-
ρεί να παράγει ασπρόμαυρα αντίγραφα, συνήθως ανά 
ομάδα παιδιών και σπανιότερα ανά παιδί, ενώ σε πολύ 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούνται έγχρωμα 
αντίγραφα, ο εμψυχωτής παραπέμπεται στο Υποστη-
ρικτικό Υλικό που θα βρει στο CD που περιλαμβάνεται 
στο υλικό. 

09
Μάσκά ΤσάλάπεΤεινού

Φύλλα Πληροφοριών

Στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του τεύχους, ο εμψυ-
χωτής θα βρει ενημερωτικά κείμενα προκειμένου να 
εμπλουτίσει τις γνώσεις του 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 διαμορ-
φώθηκαν 3 ενότητες Φύλλων Πληροφοριών και ένα 
Λεξικό Εννοιών. Στον πίνακα «Ευρετήριο Φύλλων 

θΕΜατικΕς ΕνΟτητΕς  
Φυλλων πληρΟΦΟριων: 

Α. Γνωριμία με τα μεταναστευτικά πουλιά 

Β. Η μετανάστευση των πουλιών

Γ. Η σημασία του Ιονίου για τα μεταναστευτικά 
πουλιά

πληροφοριών ανά δραστηριότητα» προτείνονται τα 
Φύλλα Πληροφοριών τα οποία μπορεί να συμβουλεύε-
ται ο εμψυχωτής ανά δραστηριότητα. Στον ίδιο πίνακα 
αναφέρεται εάν υπάρχουν ή όχι, πρόσθετες πληροφο-
ρίες στα Φύλλα Δραστηριότητας για τον εμψυχωτή. Ο 
εμψυχωτής μπορεί να ανατρέξει στα φύλλα ελεύθερα, 
ανάλογα με τις ανάγκες του και τους στόχους που θέτει 
κάθε φορά. 

CD με Υποστηρικτικό Υλικό

Το CD «Φτερωτοί ταξιδιώτες: το μεταναστευτικό ταξί-
δι των πουλιών στα ιόνια νησιά» περιλαμβάνει: 

• Το σύνολο του υλικού (φύλλα δραστηριότητας για τον 
εμψυχωτή και τα παιδιά, φύλλα πληροφοριών για τον 
εμψυχωτή)

• Υποστηρικτικό Υλικό:

• Έγχρωμα φύλλα δραστηριοτήτων για τα παιδιά κα-
θώς και έγχρωμα σκίτσα μεταναστευτικών πουλιών 
για επιλεγμένες δραστηριότητες 

• Ήχοι πουλιών για τη δραστηριότητα «Τιτιβίσματα!» 
που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών 
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• Οπτικοακουστικό υλικό για τη δραστηριότητα «Οι 
φτερωτοί ταξιδιώτες» που απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 4-8 ετών καθώς και για τη δραστηριότητα 
«Ταξίδι με επιστροφή!» που απευθύνεται σε παιδιά 
9-12 ετών

• Συμπληρωματικό υλικό για ελεύθερη χρήση από τον 
εμψυχωτή (ενημερωτική παρουσίαση με θέμα τη με-
τανάστευση των πουλιών, έγχρωμα σκίτσα πουλιών 
του εκπαιδευτικού υλικού) 

4. 
Τρόποι χρήσης του 
Εκπαιδευτικού Υλικού
Υλοποίηση Ετήσιου Προγράμματος 

Το υλικό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λειτουργεί στο 
πλαίσιο ενός ετήσιου Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, προκειμένου να επηρεάσει πέρα από το 
γνωστικό επίπεδο, τη στάση, τη συμπεριφορά αλλά και 
τον τρόπο αντίληψης των παιδιών όπως προαναφέρθη-
κε. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους τρεις θεματι-
κούς άξονες του προγράμματος: 1) τα μεταναστευτικά 
πουλιά, 2) το ταξίδι της μετανάστευσης και 3) η μελέτη 
της μετανάστευσης. Οι δραστηριότητες είναι πλούσιες 
σε αριθμό και υλικό, έτσι ώστε να υλοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς. 

Εφαρμογή μέρους  
του Εκπαιδευτικού Υλικού

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα για ελεύθε-
ρη επιλογή από το σύνολο των δραστηριοτήτων με βάση 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε ομάδας και το 
παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εφαρμογή του 
υλικού.  

Διακρατική Συνεργασία

Η παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών δεν λαμβά-
νει χώρα μόνο στην Ελλάδα, αλλά σχεδόν σε όλη τη 

5. 
Η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία
Η Ελληνική Ορνιθολογική 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 περι-
λαμβάνει 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 ομοσπον-
δίας για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων 
τους. Άλλωστε, τα προβλήματα των πουλιών δεν γνωρί-
ζουν σύνορα…

Μεσόγειο (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα). Το 
πλαίσιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των χωρών 
του Προγράμματος LIFE+ για την προστασία των μετα-
ναστευτικών πουλιών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) μπορεί 
να επεκταθεί εμπλέκοντας την εκπαιδευτική και μαθη-
τική κοινότητα. Η θεματολογία του υλικού αλλά και το 
ίδιο το υλικό μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη 
δημιουργία σχολικών συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων διαφορετικών χωρών. Μπορούν να 
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του τομεακού Προγράμ-
ματος Comenius, το οποίο από τον Ιανουάριο του 2014 
εντάσσεται στο Πρόγραμμα Erasmus+, και δίνει σε μα-
θητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες την 
ευκαιρία να συνεργαστούν σε θέματα κοινού ενδιαφέ-
ροντος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών: 
 
http://www.iky.gr/europaika-programmata/comenius-
sxoliki-ekpaideysi
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Υποστηρικτές της Ορνιθολογικής μπορούν να γίνουν 
όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα πουλιά και τους βιοτό-
πους 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 Ευαισθητοποί-
ησης και Εκπαίδευσης, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την 
ίδρυσή της το 1982, με την υποστήριξη της τότε Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ο.Κ. Έπειτα από πολλές 
δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και την ενημέρωση δεκάδων χιλιάδων παιδιών, συνεχί-
ζουμε την προσπάθειά μας με αμείωτη όρεξη, θέτοντας 
υψηλότερους στόχους και ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε 
έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κό-
σμου.

Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης της Ορνιθολογικής είναι να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την ενασχόληση και ευαι-
σθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την προστασία 
των άγριων πουλιών αλλά και γενικότερα με θέματα 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Οι δραστηρι-
ότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν δημιουρ-
γηθεί έτσι ώστε να προάγουν συνειδητοποίηση, γνώ-
σεις, στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμμετοχή.

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 δραστηριο-
τήτων 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 - Μαρκόπουλο Αττικής).

δ) Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς: «Πουλιά 
των κήπων και πάρκων», «Ταξιδεύοντας με τον Αιγαιό-
γλαρο και τον Θαλασσοκόρακα στις ελληνικές θάλασ-
σες», «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 Κοτυ-
χίου - Στροφυλιάς, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, Χελμός 
- Βουραϊκός, Λίμνη Κερκίνη, Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών 
- Νησίου, Κάρπαθος - Σαρία, Εθνικός Δρυμός Αίνου, 
Σκύρος).  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμ-
ματα και το υλικό περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 
Ορνιθολογικής στην ιστοσελίδα μας: 
 
www.ornithologiki.gr/pe

6. 
Ασφαλή καταφύγια 
για τα μεταναστευτικά 
πουλιά
Σκοπός του προγράμματος LIFE+ είναι να μειωθεί η 
παράνομη θανάτωση των προστατευόμενων άγριων 
πουλιών σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου 
η παράνομη θανάτωση και αιχμαλωσία παραμένει ένα 
αρκετά κοινό φαινόμενο: την Ιταλία (Σαρδηνία), την Ελ-
λάδα (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Οθωνοί, Παξοί και Αντίπα-
ξοι, Στροφάδια) και την Ισπανία (Καταλονία, Βαλένθια 
και Νοτιοανατολική Αραγκόν).
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Ξέρατε ότι 

• Κάθε άνοιξη τα άγρια πουλιά κάνουν ένα 
δύσκολο ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων από την 
Αφρική προς την Ελλάδα με σχεδόν καμία στάση 
για ύπνο, ξεκούραση, νερό ή τροφή. 

• Ένα σημαντικό ποσοστό δεν καταφέρνει να 
φτάσει στον προορισμό του λόγω εξάντλησης  
και πείνας. 

• Κάθε άνοιξη τα πουλιά που επιβιώνουν στο 
ταξίδι τους και σταθμεύουν στα πιο όμορφα 
Ιόνια νησιά θανατώνονται από πυροβολισμούς 
και ποτέ δεν φτάνουν στη Βόρεια Ευρώπη για να 
αναπαραχθούν. 

• Το κυνήγι την άνοιξη έχει απαγορευτεί από το 
1985.

Το Πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του μέσα από 
μία τριετή εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 
και εκπαίδευσης. Η εκστρατεία αυτή απευθύνεται στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων, τις τοπικές αρχές και τις 
αρχές για την πάταξη της λαθροθηρίας, καθώς και στις 
τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Για τον 
τελευταίο αυτό λόγο, δηλαδή την αλλαγή της πολιτισμι-
κής αντίληψης της νέας γενιάς για την παράνομη θανά-
τωση και αιχμαλωσία των άγριων πουλιών, δημιουργή-
θηκε και το υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
κρατάτε στα χέρια σας και αφορά παιδιά (4-12 ετών) και 
εφήβους (13-16 ετών). 

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την εκστρατεία «το 
ταξίδι είναι Ζωή» και να βρείτε επικοινωνιακό και 
εκπαιδευτικό υλικό επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
Προγράμματος: 
www.leavingisliving.org

Ιταλική περιβαλλοντική 
οργάνωση Lega Italiana 
Protezione Uccelli – LIPU 
(BirdLife στην Ιταλία)

Sociedad Espanola de 
Ornitologia – SEO  
(BirdLife στην Ισπανία)

~

Ελληνική  
Ορνιθολογική Εταιρεία  
(BirdLife στην Ελλάδα)

J. Walter Thompson  
Italia, JWT

Οι ΕταιρΟι τΟυ πρΟγραΜΜατΟς

Το Προγραμμα LIFE+ Information 
and Communication «ασφαλή 
καταφύγια για τα άγρια πουλιά: 
αλλάζοντας κοινωνικές αντιλήψεις 
για το παράνομο κυνήγι στη Βόρεια 
Μεσόγειο για την προστασία της 
ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας» 
υλοποιείται κατά την περίοδο 
2012-2016 με τη συνεισφορά του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

LIFE11INF/IT/253
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A. 
Γνωριμία με τα 
μεταναστευτικά πουλιά 
τα αγρια πΟυλια  
Τα άγρια πουλιά, εκφραστές της ομορφιάς και της 
ελευθερίας της Φύσης, απαντώνται σε όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της γης, σε όλα τα οικοσυστήματα και απο-
τελούν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της 
ποιότητας του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα είναι μια ιδι-
αίτερα σημαντική χώρα σε διεθνές επίπεδο, τόσο για τα 
ενδημικά όσο και για τα μεταναστευτικά είδη πουλιών. 
Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και με απίστευτη ποι-
κιλία φυσικού περιβάλλοντος, κατέχει μία προνομιακή 
θέση για τη ζωή εκατοντάδων ειδών. Ως χερσόνησος, 
διευκολύνει το ταξίδι εκατομμυρίων πτηνών πάνω από 
τη Μεσόγειο, ενώ η θέση της στη νότια Ευρώπη αποτε-
λεί φιλόξενο τόπο για είδη του βορρά που χρειάζονται 
ηπιότερο χειμώνα.

Α1. Βασικά χαρακτηριστικά  
των πουλιών

Τα πουλιά διακρίνονται από τα υπόλοιπα ζώα από την 
ύπαρξη φτερώματος. Τα περισσότερα έχουν την ικανό-
τητα να πετούν και διαθέτουν ειδικές προσαρμογές γι’ 
αυτό. Υπάρχουν και είδη που δεν πετούν (π.χ. Στρουθο-
κάμηλος) που προέρχονται όμως από προγονικά είδη 
που πετούσαν. 

• Το σώμα τους καλύπτεται από φτέρωμα (πούπουλα 
και φτερά), το οποίο είναι πολύ ελαφρύ, παρέχει 
μόνωση και εξυπηρετεί στην πτήση.  
 
Σε πολλά είδη τα φτερά έχουν έντονα χρώματα και 
σχήματα και ποικίλλουν ανάλογα με το φύλο και την 
εποχή. Βοηθούν στην προσέλκυση άλλων ατόμων 
για αναπαραγωγή, στη διάκριση ατόμων του ίδιου 
είδους, αλλά και στο καμουφλάρισμα για την αποφυ-
γή ή παραπλάνηση εχθρών. 

• Την πτήση εξυπηρετούν επίσης ο ελαφρύς σκελετός, 
το αεροδυναμικό σχήμα του σώματος και οι δυνατοί 
μύες που κινούν τις φτερούγες.  
 
Οι φτερούγες εξασφαλίζουν τόσο την άνωση όσο και 
την προώθηση κατά την πτήση, ενώ η ουρά λειτουρ-
γεί ως πηδάλιο. Η καρδιά των πουλιών είναι σχετικά 
μεγάλη και χτυπά πολύ γρήγορα για να ανταποκρίνε-
ται στις αναπνευστικές ανάγκες κατά το πέταγμα. 

• Έχουν ράμφος από κερατίνη που είναι ελαφρύ και 
ισχυρό. 
 
Το ράμφος είναι από τα κυριότερα «εργαλεία» ενός 
πουλιού. Το χρησιμοποιεί για να πιάσει την τρο-
φή του αλλά και για να καθαρίσει τα φτερά του, να 
αμυνθεί, να φτιάξει τη φωλιά του, να προσελκύσει το 
ταίρι του.

• Είναι ωοτόκα, δηλαδή γεννούν αβγά. 

• Έχουν υψηλό μεταβολικό ρυθμό και είναι ομοιό-
θερμα, δηλαδή η θερμοκρασία του σώματος παρα-
μένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το 
εύρος των θερμοκρασιών κυμαίνεται από 40 έως 
43οC.

• δεν διαθέτουν επιδερμικούς αδένες εκτός από τον 
ουροπηγικό που εκκρίνει λιπώδη ουσία για την αδια-
βροχοποίηση του φτερώματος.

Ράμφος έχει και ένα περίεργο θηλαστικό που ζει 
στην Αυστραλία ο Ορνιθόρυγχος ή Πλατύπους 
(Ornithorhynchus anatinus).

ΑΡΧΑΙΟΠΤΕΡΥΓΑΣ
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Σε όλο τον κόσμο ζουν 10.000 περίπου είδη που-
λιών. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί ως σήμερα 
(2014) 446 είδη πουλιών.

Για την αναγνώριση μιας ταξινομικής ομάδας 
(οικογένεια, γένος, είδος) χρησιμοποιούμε 
τις «κλείδες αναγνώρισης». Οι κλείδες μας 
οδηγούν σε κάθε βήμα να επιλέξουμε κάποιο 
χαρακτηριστικό που έχει ή δεν έχει η ταξινομική 
ομάδα ώστε να οδηγηθούμε στο επόμενο βήμα 
και να καταλήξουμε τελικά σε μια μοναδική 
λύση. Αν οι επιλογές που δίνονται σε κάθε βήμα 
είναι δυο, τότε η κλείδα ονομάζεται διχοτομική.

Α2. Ταξινόμηση των πουλιών  

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί κατατάσσονται ιεραρχικά 
σε ευρύτερες και στενότερες ομάδες που αντικατοπτρί-
ζουν τις εξελικτικές και μορφολογικές τους σχέσεις. 
Με πορεία από το γενικό προς το ειδικό οι ομάδες 
αυτές ονομάζονται: Βασίλειο, Φύλο, Κλάση, Τάξη, 
Οικογένεια, Γένος, Είδος. Τα πουλιά αποτελούν κλάση 
του βασιλείου των ζώων.

Όσο προχωρούμε από το βασίλειο προς το είδος, οι 
οργανισμοί έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά 
και μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους.

Η ταξινόμηση των οργανισμών και των πουλιών ειδι-
κότερα σε διαφορετικές ομάδες (τάξεις, οικογένειες, 
γένη, είδη) βασίζεται κυρίως σε ανατομικά (π.χ. σχήμα, 
μέγεθος οστών) και μορφολογικά (π.χ. χρώμα φτερώ-
ματος, ράμφος, πόδια) χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιού-
νται επίσης οικολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαίτη-
μα), χαρακτήρες συμπεριφοράς (π.χ. κελάηδημα) αλλά 
και γενετικοί χαρακτήρες (DNA).

Οι κοινές ομαδοποιήσεις των πουλιών μπορεί να αντι-
στοιχούν σε μια τάξη (όπως παρυδάτια, στρουθιόμορ-
φα) ή σε περισσότερες από μια τάξεις (π.χ. αρπακτικά, 
θαλασσοπούλια, υδρόβια, καλοβατικά). Παραδείγματα 
ομάδων πουλιών που αναφέρονται στις δραστηριότητες 
του υλικού είναι οι εξής:

αρπακτικά: Σαρκοφάγα πουλιά με ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά για να εντοπίζουν, συλλαμβάνουν και θανα-
τώνουν τη λεία τους. Διαθέτουν οξύτατη όραση για 
να εντοπίζουν την τροφή τους από απόσταση, δυνατά 
πόδια με μακριά και γερά νύχια για να την κρατούν και 
δυνατό και γαμψό ράμφος για να κόβουν τη σάρκα. Τα 
αρπακτικά (αετοί, γεράκια, κουκουβάγιες) κυνηγούν 
τη λεία τους, εκτός από τους γύπες οι οποίοι τρέφονται 
μόνο με ψοφίμια. 

ςτρουθιόμορφα: Πουλιά της τάξης των Passeriformes 
η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από τα μισά είδη 
πουλιών. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα χερσαίων πουλιών, 
τα οποία έχουν συνήθως μικρό και μέσο μέγεθος (π.χ. 
χελιδόνια, σπουργίτια, τσίχλες, σποροφάγα, ωδικά πτη-
νά κ.λπ.). Παίρνει το όνομά της από την αρχαία ελληνι-
κή λέξη για τον Σπουργίτη, στρουθός - στρουθίο.  

Α3. Μεταναστευτικά πουλιά  
στην Ελλάδα

Το φθινόπωρο καταφτάνουν από τις βορειότερες περιο-
χές αναπαραγωγής πουλιά για να ξεχειμωνιάσουν, ενώ 
αποδημούν όσα πουλιά φωλιάζουν στην Ελλάδα για να 
περάσουν τον χειμώνα τους σε μικρότερα γεωγραφικά 
πλάτη (σε εύκρατες περιοχές). Μόλις έρθει η άνοιξη, 
επιστρέφουν πάλι πίσω στις περιοχές φωλιάσματος. 
Υπάρχουν, όμως, και είδη που χρησιμοποιούν την Ελλά-
δα σαν «γέφυρα» κατά το ταξίδι τους από τη Βαλκανική 
προς την Αφρική και πάλι προς τα πίσω. Αυτά παρατη-
ρούνται μόνο κατά τις μεταναστευτικές περιόδους και 
χαρακτηρίζονται ως διερχόμενοι μετανάστες.

ΚΑΛΑΜΟΚΙΡΚΟΣ

ΥΦΑΝΤΡΑ

ΣΤΑΒΛΟΧΕΛΙΔΟΝΟ
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Οι χειμερινοί επισκέπτες μπορεί να ανήκουν στα επι-
δημητικά είδη ενισχύοντας έτσι τους ντόπιους πληθυ-
σμούς (Κότσυφας, Κοκκινολαίμης, Αλκυόνη, Νανοβου-
τηχτάρι, Πρασινοκέφαλη Πάπια, Σταχτοτσικνιάς και τα 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος  Αργυροτσικνιάς, Βαλτόπα-
πια, Λαγγόνα, Αργυροπελεκάνος) ή να ανήκουν στα 55 
αποκλειστικά χειμερινά είδη, όπως η Κεδρότσιχλα, η 
Μπεκάτσα, η Τουρλίδα, η Λασποσκαλίδρα, ο Καπακλής, 
το Σφυριχτάρι, η Ψαλίδα, το Γκισάρι, ο Στικταετός και η 
παγκοσμίως απειλούμενη Νανόχηνα. 

Α4. Πουλιά στο εκπαιδευτικό υλικό 

γκιώνης (Otus scops): Νυκτόβιο αρπακτικό που συνα-
ντούμε συνήθως το καλοκαίρι σε ανοιχτά δάση, ελαιώ-
νες αλλά και κοντά σε οικισμούς σε συστάδες δέντρων 
και πάρκα. Φωλιάζει σε τρύπες δέντρων ή κτισμάτων 
και τρέφεται κυρίως με μεγάλα έντομα. Κοινό πουλί 
στην Ελλάδα, ιδίως κατά τη μετανάστευση. Τον χει-
μώνα, οι περισσότεροι Γκιώνηδες αναχωρούν για την 
Αφρική. 

καλαμόκιρκος (Circus aeroginosus): Αρπακτικό πουλί 
των υγροτόπων. Όπως φανερώνει και το όνομά του τον 
συναντούμε σε καλαμώνες ή άλλη παρόμοια υδρόφιλη 
βλάστηση, πάνω από την οποία πετά χαρακτηριστικά 
με αραιά φτεροκοπήματα αναζητώντας τη λεία του. 
Τρέφεται με μικρά θηλαστικά και πουλιά (υδρόβια και 
στρουθιόμορφα) που πιάνει με απότομες εφορμήσεις. 
Στη χώρα μας παρατηρείται πιο συχνά κατά τον χειμώνα 
και κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση. 

ςταβλοχελίδονο (Hirundo rustica): Συνώνυμο με τον 
ερχομό της άνοιξης, το Σταβλοχελίδονο επισκέπτεται 
τη χώρα μας τον Μάρτιο και φεύγει μέχρι τις αρχές 
Οκτωβρίου. Ξεχωρίζει από τον συγγενή του, το Σπιτο-
χελίδονο από την πιο μακριά και ψαλιδωτή ουρά του και 
από τον κεραμιδί λαιμό του. Χτίζει τη φωλιά του κοντά 
στον άνθρωπο, μέσα σε κτίρια, κάτω από σκεπές κ.λπ. 
Η φωλιά του είναι ένα ανοιχτό κύπελλο από λάσπη και 
χόρτα. Το συναντούμε σε αγροτικές περιοχές, χωριά 
αλλά και σε πόλεις. Τρέφεται καθώς πετάει με ιπτάμε-
να έντομα, κυρίως κουνούπια. 

Στους καλοκαιρινούς επισκέπτες ανήκουν τουλάχιστον 
96 είδη. Μερικά από αυτά είναι οι Σταχτάρες και τα χε-
λιδόνια, απειλούμενα αρπακτικά, όπως το Κιρκινέζι και 
ο Μαυροπετρίτης, το τοπικής σημασίας θαλασσοπούλι 
Αρτέμης, πολλά μικρόπουλα, όπως ποταμίδες, μυγοχά-
φτες, φυλλοσκόποι, στριτσίδες, τσιροβάκοι, κεφαλά-
δες. Άλλα πιο γνωστά πουλιά είναι ο Αμπελουργός, ο 
Τσαλαπετεινός, ο Μελισσοφάγος, ο Κούκος, το Αηδόνι, 
το Ορτύκι και το Τρυγόνι που μεταναστεύει παραδοσια-
κά στη δυτική Ελλάδα. Κάποια λιγότερο γνωστά είναι  
ο Καστανολαίμης, ο Στραβολαίμης, ο Σταχτοπετρόκλης, 
η Ωχροκελάδα, η Κιτρινοσουσουράδα και ο Πυρροκό-
τσυφας.

ΒΑΛΤΟΠΑΠΙΑ

ΚΙΤΡΙΝΟΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ 

Τουλάχιστον 52 είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας 
ανήκουν στους διερχόμενους μετανάστες. Σε αυτά 
ανήκουν τα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αρπακτικά Στε-
πόκιρκος και Μαυροκιρκίνεζο καθώς και η παγκοσμίως 
απειλούμενη Λεπτομύτα.

κούκος (Cuculus canorus): Γνωστός ως περαστικό πουλί 
στη χώρα μας, κυρίως την άνοιξη και λιγότερο το φθι-
νόπωρο. Ίσως το μόνο πουλί που τρέφεται σε μεγάλες 
ποσότητες με τις κάμπιες που μαστίζουν τα πεύκα. Τρέ-
φεται επίσης με έντομα, σπόρους και μικρούς καρπούς. 
Ζει σε δάση και ανοιχτά θαμνώδη μέρη. Οι Κούκοι δεν 
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φτιάχνουν δική τους φωλιά αλλά εναποθέτουν το αβγό 
τους σε φωλιά άλλου πουλιού το οποίο και θα κλωσή-
σει το αβγό σαν δικό του.  

τσαλαπετεινός (Upupa epops): Βασικό του χαρακτη-
ριστικό, το λοφίο στο κεφάλι το οποίο μερικές φορές 
ανοίγει σαν βεντάλια. Έρχεται στη χώρα μας νωρίς 
την άνοιξη (Μάρτιος) και φεύγει στις αρχές του φθι-
νοπώρου (Σεπτέμβριος). Αναζητά την τροφή του στο 
έδαφος καθώς τρέφεται με έντομα, κάμπιες εντόμων 
και σκουλήκια τα οποία πιάνει με το μακρύ του ράμφος. 
Φτιάχνει τη φωλιά του σε τρύπες δέντρων, τοίχων, ξε-
ρολιθιές. Θα τον συναντήσουμε σε αγροτικές περιοχές, 
βοσκότοπους, ελαιώνες κ.ά. αλλά και σε μεγάλα πάρκα 
πόλεων. 

Μελισσοφάγος (Merops apiaster):  Εύκολα τον αναγνω-
ρίζει κανείς από τα πλούσια και λαμπερά του χρώματα. 
Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης. Έρχεται στη χώρα μας 
τον Απρίλιο και φεύγει μέσα Σεπτεμβρίου ενώ χαρα-
κτηριστικά είναι και τα περαστικά κοπάδια τον Μάιο. Σε 
αντίθεση με το όνομά του, δεν τρώει μονάχα μέλισσες 
αλλά και πολλούς εχθρούς των μελισσών όπως σφήκες 
και άλλα έντομα τα οποία πιάνει με το μακρύ και κυρτό 
του ράμφος. Θα τον συναντήσουμε σε ανοιχτές περιο-
χές, καλλιέργειες, βοσκοτόπια αλλά και συχνά, κοντά 
σε ποταμούς.  

ςυκοφάγος (Oriolus oriolus): Επισκέπτεται τη χώρα μας 
μέσα Απρίλη και φεύγει τον Σεπτέμβριο (καλοκαιρινός 
επισκέπτης). Ζει σε πυκνά δάση κοντά σε περιοχές με 
νερό και σε άλση. Ξεχωρίζει -όχι πάντα εύκολα- ανά-
μεσα από τις φυλλωσιές όπου κρύβεται, από το έντονο 
κίτρινο χρώμα του. Τρέφεται με έντομα και φρούτα.  

τρυγόνι (Streptopelia turtur): Καλοκαιρινός επισκέπτης 
που φεύγει το φθινόπωρο για να ξεχειμωνιάσει στην 
Αφρική. Κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση διασχί-

ζουν τη χώρα μας μεγάλες ομάδες στον δρόμο για τις 
χώρες αναπαραγωγής τους (Β. Ευρώπη). Αναζητά την 
τροφή του στο έδαφος καθώς τρέφεται κυρίως με σπό-
ρους αλλά και με έντομα και σαλιγκάρια.  Φωλιάζει σε 
περιοχές με δέντρα, σε αγροτικές και άλλες ανοιχτές 
περιοχές.

δεκοχτούρα (Streptopelia decaocto): Εύκολα αναγνω-
ρίσιμη από το μαύρο σημάδι σαν δαχτυλίδι στον λαιμό 
της. Παραμένει στη χώρα μας όλον τον χρόνο. Κοινό 
είδος σε πόλεις, χωριά και όπου υπάρχουν δέντρα όπου 
φωλιάζει. Τρέφεται με σπόρους, έντομα και σαλιγκά-
ρια. 

αγριοπερίστερο (Columbia livia): Επιδημητικό είδος 
που φωλιάζει σε βράχια, συνήθως κοντά σε ακτές αλλά 
και σε απότομα βράχια στην ηπειρωτική χώρα. Τρέφε-
ται με σπόρους και ξερά φρούτα. Θεωρείται ο πρόγονος 
του Ήμερου Περιστεριού.  

ςτραβολαίμης (Jynx torquilla): Ένας από τους δρυοκο-
λάπτες που συναντούμε στη χώρα μας. Γνωστός και ως 
μυρμηγκοφάγος καθώς τρέφεται κυρίως με μυρμήγκια. 
Καλοκαιρινός επισκέπτης που θα τον συναντήσουμε 
σε περιοχές με δέντρα, ελαιώνες αλλά και σε άλση και 
πάρκα. Φωλιάζει σε τρύπες δέντρων ενώ μπορεί να 
κατοικήσει και τεχνητή φωλιά. 

ςταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata): Επισκέπτεται τη 
χώρα μας τον Μάρτιο ενώ φεύγει τον Οκτώβριο (κα-
λοκαιρινός επισκέπτης). Κατά τη μετανάστευση είναι 
πολύ κοινό είδος, θα τον συναντήσουμε ακόμα και σε 
πάρκα πόλεων. Τρέφεται με έντομα τα οποία πιάνει 
με το αρκετά δυνατό του ράμφος. Φωλιάζει σε τρύπες 
δέντρων, σε εσοχές κτιρίων αλλά και σε κλαδιά αναρρι-
χώμενων φυτών. 
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B. 
Η μετανάστευση 
των πουλιών
Β1. Γιατί μεταναστεύουν τα πουλιά; 

Τα ζώα που ζουν σε περιβάλλοντα στα οποία είναι 
δύσκολο να επιβιώσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, πρέπει να αναπτύξουν διάφορες προσαρμογές 
ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες 
περιόδους του έτους. Η στρατηγική που ακολουθούν τα 
πουλιά είναι η μετανάστευση. Τα πουλιά μεταναστεύουν 
για να αντιμετωπίσουν τις δύκολες καιρικές συνθήκες, 
την έλλειψη τροφής αλλά και για να μεγαλώσουν τους 
νεοσσούς τους σε ασφαλέστερα μέρη.

Δεν μεταναστεύουν μόνο τα πουλιά, αλλά και 
θηλαστικά (νυχτερίδες, φάλαινες, καριμπού, 
γκνου), ψάρια (χέλια, σολομοί, τόνοι), έντομα 
(πεταλούδες).

Πάνω από 123 είδη πουλιών απαντώνται στην 
Ελλάδα ως χειμερινοί επισκέπτες από βορειότε-
ρες χώρες.

Κινητήρια δύναμη λοιπόν για τη μετανάστευση, αποτε-
λεί η εξασφάλιση ευνοϊκών κλιματικών και οικολογι-
κών συνθηκών για τροφή και αναπαραγωγή. Η τακτική 
αυτή επιτρέπει στα πουλιά να δραστηριοποιούνται 
όλο τον χρόνο, σε αντιδιαστολή για παράδειγμα με τη 
χειμερία νάρκη που επιλέγουν αμφίβια, ερπετά και 
ορισμένα θηλαστικά. Πολλά είδη πουλιών που φωλιά-
ζουν σε βόρειες περιοχές, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, 

Ορισμένα πουλιά πραγματοποιούν εποχιακές μετακινή-
σεις αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Ο Καρβουνιάρης 
για παράδειγμα ζει όλο τον χρόνο στη χώρα μας· τον 
χειμώνα είναι πολύ κοινός σε χαμηλά υψόμετρα ακόμα 
και μέσα στις πόλεις, την άνοιξη όμως μετακινείται 
κυρίως ψηλά στα βουνά όπου και φωλιάζει.

Β2. Το ετήσιο μεταναστευτικό  
ταξίδι των πουλιών

Η μετανάστευση είναι η μαζική μετακίνηση των που-
λιών από τις περιοχές στις οποίες φωλιάζουν (ανα-
παράγονται), στις περιοχές στις οποίες θα περάσουν 
τον χειμώνα τους (φθινοπωρινή μετανάστευση) και 
αντίστροφα, από τις περιοχές όπου διαχειμάζουν, στις 
περιοχές όπου φωλιάζουν (ανοιξιάτικη μετανάστευση). 
Κατά τη μετανάστευση τα πουλιά μπορεί να διανύσουν 
πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα.

πρΟΕτΟιΜαςια πριν απΟ τη ΜΕταναςτΕυςη  
Το βασικό ενεργειακό «νόμισμα» των μεταναστευτικών 
πουλιών είναι το λίπος τους. Η συσσώρευση ενεργει-
ακών αποθεμάτων (λίπος) αποτελεί τη βασική προε-
τοιμασία των μεταναστευτικών πουλιών πριν από το 
μεγάλο τους ταξίδι. Τα διάφορα είδη ή/και πληθυσμοί 
πουλιών ακολουθούν διαφορετικούς τρόπους προετοι-
μασίας για το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Στο δικό μας 
μεταναστευτικό σύστημα (Ευρώπη - Αφρική) η προετοι-
μασία των πουλιών συνδέεται με τα δύο βασικά εμπό-
δια που συναντούν κατά το ταξίδι τους: τη διάσχιση της 
Μεσογείου και της Σαχάρα. Οι βασικές στρατηγικές που 
ακολουθούν τα πουλιά είναι: 

α) ςυσσώρευση ενεργειακών αποθεμάτων (λίπος) 
όταν τα πουλιά βρίσκονται στις περιοχές αναπαραγω-
γής. Τα πουλιά αναζητούν στις χώρες αναπαραγωγής 

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΦΑΓΟΣ

μετακινούνται το φθινόπωρο νότια για να αποφύγουν 
τις χαμηλές θερμοκρασίες και να έχουν περισσότερη 
τροφή διαθέσιμη (π.χ. πάπιες, χήνες, κύκνοι, Καλημά-
νες, Στικταετοί). Άλλα πουλιά που είναι τροπικά είδη 
μεταναστεύουν την άνοιξη σε εύκρατες περιοχές, όπου 
έχουν μειωμένο ανταγωνισμό για τροφή και θέσεις φω-
λιάσματος (π.χ. χελιδόνια, μελισσοφάγοι, Συκοφάγοι, 
Τσαλαπετεινοί).
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ

την τροφή που θα τους εξασφαλίσει την ενέργεια που 
χρειάζονται για να διασχίσουν το οικολογικό φράγμα 
που θα συναντήσουν (Μεσόγειος και Σαχάρα). Αυτό δεν 
σημαίνει ότι το μεταναστευτικό τους ταξίδι γίνεται σε 
μια πτήση αλλά ότι στους ενδιάμεσους σταθμούς τα 
πουλιά δεν χρειάζεται να ανεφοδιαστούν ενεργειακά. 

β) ςταδιακή συσσώρευση ενεργειακών αποθεμάτων 
από την περιοχή αναπαραγωγής ή διαχείμασης μέχρι 
τη στιγμή που θα συναντήσουν τα εμπόδια αυτά. Τα 
πουλιά αναζητούν σταδιακά τροφή κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους μέχρι να συναντήσουν τη Μεσόγειο ή την 
έρημο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της φθινοπω-
ρινής μετανάστευσης για ένα πουλί που αναπαράγεται 
στη Βόρεια Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι από την έναρ-
ξη του ταξιδιού του από τη Βόρεια Ευρώπη έως  π.χ. 
την Κρήτη, θα αυξάνει σταδιακά τα αποθέματα λίπους 
πραγματοποιώντας στάσεις σε ενδιάμεσους σταθμούς.  

γ) η προετοιμασία για τη διάσχιση του οικολογικού 
φράγματος γίνεται λίγο πριν από την έναρξη του. Τα 
πουλιά δηλαδή αναζητούν τροφή σε σταθμούς που 
συναντούν πριν διασχίσουν τη Μεσόγειο ή την έρημο 
Σαχάρα (π.χ. νότια Πελοπόννησος, Κρήτη κ.λπ.). 

ςτρατηγικΕς ΜΕταναςτΕυςης  
Η ενέργεια και η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κοί παράγοντες κατά το μεταναστευτικό ταξίδι. Τα 
μεταναστευτικά πουλιά πετούν σε ώρες της ημέρας 
(εννοείται το 24ωρο) και σε ύψη όπου το ταξίδι είναι 
λιγότερο ενεργοβόρο, ασφαλέστερο και γρηγορότερο. 
Τα διάφορα είδη ή/και πληθυσμοί πουλιών ακολου-
θούν διαφορετικές στρατηγικές κατά το ταξίδι τους. 
Ορισμένα πετούν σε σχηματισμούς σε κοπάδια (χήνες, 
πάπιες), άλλα πετούν μοναχικά (τα περισσότερα είδη 
αρπακτικών), άλλα πετούν σε μεγάλους αριθμούς αλλά 
χωρίς συντονισμό (αρκετά είδη στρουθιόμορφων). 
Ορισμένα επιλέγουν τη συντομότερη διαδρομή. Πετούν 
κατά μέτωπο, διασχίζοντας τα οικολογικά εμπόδια που 
συναντούν (θάλασσα, ερήμους, οροσειρές) χωρίς στάση 
στον μικρότερο δυνατό χρόνο (π.χ. χελιδόνια, μικρό-
πουλα). Άλλα επιλέγουν την ασφαλέστερη διαδρομή, 
που συνήθως είναι και μεγαλύτερη, αποφεύγοντας να 
διασχίσουν μεγάλες εκτάσεις θάλασσας και οικολογι-
κά εμπόδια όπως ψηλά βουνά ενώ άλλα ακολουθούν 
συνήθως μακρύτερες διαδρομές πάνω από τη στεριά 
με περισσότερες στάσεις και αποφεύγοντας τα εμπόδια 
(π.χ. πελαργοί, Ασπροπάρηδες).

Επίσης, άλλα πουλιά ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και άλλα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουν 
διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για τους λόγους αυτής 
της διαφοροποίησης. 

Επιπλέον πληροφορίες για τις υποθέσεις αυτές πε-
ριλαμβάνονται στο Φύλλο «πρωινές και βραδινές 
πτήσεις» της Δραστηριότητας «παρακολούθηση της 
μετανάστευσης των πουλιών» (Δρ. 23).  

πρΟςανατΟλιςΜΟς των πΟυλιων κατα τΟ  
ΜΕταναςτΕυτικΟ ταΞιδι 
Οι τρόποι προσανατολισμού των μεταναστευτικών 
πουλιών είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι και όχι απολύτως 
κατανοητοί μέχρι σήμερα. Δεν χρησιμοποιούν όλα τα 
πουλιά τους ίδιους μηχανισμούς ενώ αυτοί μπορεί να 
μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία του πουλιού. Οι 
βασικοί τρόποι προσανατολισμού είναι: 

α) Η χρήση της γεωμορφολογίας (ακτογραμμή, οροσει-
ρές κ.λπ.)

β) Η χρήση της θέσης των άστρων

γ) Η θέση και η κλίση του ήλιου

δ) Η χρήση των προτύπων πόλωσης της ηλιακής ακτινο-
βολίας (καθώς αυτά μεταβάλλονται με το γεωγραφικό 
πλάτος και την εποχή) 

ε) Το μαγνητικό πεδίο της Γης

ςηΜαντικΕς ςταςΕις ςΕ Ενα ΜΕγαλΟ ταΞιδι  
Κατά τη διάρκεια ενός μεταναστευτικού ταξιδιού, 
το οποίο μπορεί να εκτείνεται από εκατοντάδες ως 
αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, ένα πουλί έχει ανάγκη 
να πραγματοποιήσει στάσεις για ξεκούραση και ανε-
φοδιασμό, ειδικά αμέσως μετά τη διάσχιση κάποιου 
δύσκολου εμποδίου (π.χ. θάλασσα, έρημος, οροσειρές). 
Τα σημεία που επιλέγει να κάνει στάση θα πρέπει να 
παρέχουν ικανοποιητική τροφή και ασφαλές καταφύ-
γιο από πιθανούς εχθρούς ώστε να μείνει για λιγοστές 
ώρες ή ημέρες πριν συνεχίσει το ταξίδι του. Διαφορετι-
κά, είναι αμφίβολο αν θα καταφέρει να φτάσει στις πε-
ριοχές αναπαραγωγής ή διαχείμασής του γρήγορα και 
να βρει ασφαλή θέση φωλιάσματος. Έλλειψη κατάλλη-
λων μεταναστευτικών σταθμών είτε λόγω ακατάλληλων 
βιότοπων είτε λόγω ανεπάρκειας τροφής είτε λόγω 
κινδύνων ή ενόχλησης από εχθρούς έχουν σημαντική 
επίπτωση στην ικανότητα του πουλιού να ολοκληρώσει 
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με επιτυχία το ταξίδι του. Πουλιά που δεν βρίσκουν 
σημεία για να ανεφοδιαστούν μπορεί να εξαντληθούν 
πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Αν πάλι σταματή-
σουν σε μη ασφαλή σημεία μπορεί να θανατωθούν ή 
να αναγκαστούν να ξαναπετάξουν πριν προλάβουν να 
ξεκουραστούν. 

Η προστασία των μεταναστευτικών ειδών και η διασφά-
λιση των μεταναστευτικών διαδρομών τους είναι αντι-
κείμενο διεθνών συνθηκών όπως η «Συνθήκη για τη 
Διατήρηση των Μεταναστευτικών Ειδών» ή «Συνθήκη 
της Βόννης» και η πιο εξειδικευμένη «Συνθήκη για τη 
Διατήρηση των Αφρο-Ευρασιατικών Μεταναστευτικών 
Υδρόβιων Πτηνών» (AEWA).

Β3. Μελέτη της μετανάστευσης 

δακτυλιωςη  
Η δακτυλίωση των πουλιών είναι ένας τρόπος για να 
συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές 
που ακολουθούν τα είδη κατά το μεταναστευτικό τους 
ταξίδι. Τα πουλιά πιάνονται από ειδικά εκπαιδευμένους 
δακτυλιωτές και ένα μικρό μεταλλικό (συνήθως) δα-
κτυλίδι τοποθετείται στο πόδι τους. Στο δακτυλίδι αυτό 
είναι χαραγμένη μια διεύθυνση (με τη μορφή κωδικού) 
και ένας μοναδικός για κάθε άτομο, αριθμός ταυτότη-
τας. Βάσει αυτών των στοιχείων μπορούν να βρεθούν οι 
λεπτομέρειες της δακτυλίωσης που αφορούν δεδομένα 
όπως η ηλικία, το είδος κ.λπ. Με κάθε επανεύρεση 
δακτυλιωμένου πουλιού, καταγράφονται δύο συγκε-
κριμένα σημεία πάνω στη Γη τα οποία έχει επισκεφθεί 
ένα άτομο (περιοχή δακτυλίωσης και περιοχή επανεύ-
ρεσης). Το ποσοστό επανευρέσεων δακτυλιωμένων 
πουλιών είναι πολύ χαμηλό, καθώς τα πουλιά συνήθως 
πεθαίνουν μακριά από τον άνθρωπο, ενώ το ποσοστό 
αυτό είναι ακόμα πιο χαμηλό στις αραιοκατοικημένες 
περιοχές (π.χ. Αφρική).  

παρακΟλΟυθηςη ΜΕ απΕυθΕιας παρατηρηςη απΟ 
τΟ ΕδαΦΟς  
Η παρακολούθηση της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια 
της ημέρας μπορεί να γίνει με κιάλια αλλά και με γυμνό 
μάτι. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι πρέπει να 
κοιτάζει. Αρκετά είδη πουλιών, όπως τα μεγάλα αρπα-
κτικά και τα χελιδόνια, είναι ορατά από έναν παρατηρη-
τή καθώς ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
σε χαμηλό ύψος. Για την καταγραφή της μετανάστευ-
σης χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και 
μεθοδολογία (π.χ. γραμμική καταγραφή όπου ο παρα-
τηρητής ακολουθώντας μία συγκεκριμένη διαδρομή 
καταγράφει εν κινήσει τα είδη πουλιών αριστερά και 
δεξιά του, καταγραφή από ένα σταθερό σημείο όπου 
καταγράφονται τα είδη πουλιών που παρατηρούνται).

παρακΟλΟυθηςη ΜΕ τη ΜΕθΟδΟ της απΕυθΕιας 
παρατηρηςης της ςΕληνης  
Τα περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά ταξιδεύουν 
κατά τη διάρκεια της νύχτας και έτσι δεν είναι δυνα-
τόν να καταγραφούν με τη μέθοδο που περιγράφηκε 
παραπάνω. Υπό κανονικές συνθήκες τα πουλιά, μετανα-
στεύουν σε υψόμετρα που είναι δύσκολο να τα αντι-
ληφθεί κάνεις με γυμνό μάτι. Παρακολουθώντας τον 
δίσκο της πανσελήνου με ένα τηλεσκόπιο είναι δυνατόν 
να εντοπιστούν πουλιά που διασχίζουν τον δίσκο της 
Σελήνης. Ο αριθμός των πουλιών βέβαια που διασχί-
ζουν τον δίσκο της Σελήνης σε ένα δεδομένο χρονικό 
διάστημα είναι ανάλογος προς την ένταση της μετανα-
στευτικής ροής. Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι 
δεν μπορούν να αναγνωριστούν τα είδη των πουλιών 
που καταγράφονται και ότι οι καταγραφές γίνονται μόνο 
κατά τη διάρκεια της πανσελήνου. 

παρακΟλΟυθηςη ΜΕ τη χρηςη ρανταρ 
Η χρήση της τεχνολογίας των ραντάρ κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου φανέρωσε και μία δεύτε-
ρη, άγνωστη μέχρι τότε λειτουργία τους. Τα πολεμικά 
ραντάρ κατέγραψαν κάποια, αρχικά άγνωστα, αντικεί-
μενα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως μεταναστευτικά 
πουλιά. Τα ραντάρ έχουν τη δυνατότητα να καταγρά-
φουν με μεγάλη ακρίβεια τόσο τον αριθμό όσο και την 
ταχύτητα των μεταναστευτικών πουλιών σε μια περιο-
χή. Η μέθοδος δεν είναι ευρέως διαδεδομένη εξαιτίας 
του αυξημένου κόστους των ραντάρ. 

ραδιΟπΟΜπΟι και δΟρυΦΟρικα ςυςτηΜατα  
Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών 
έχουν επιτρέψει την κατασκευή πομπών αρκετά μικρών 
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διάσχιση της Μεσογείου θάλασσας και της 
ερήμου ςαχάρα: Η Μεσόγειος και η έρημος 
Σαχάρα είναι τα βασικά οικολογικά εμπόδια που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τα μεταναστευτι-
κά πουλιά. Είναι αναγκασμένα να πετούν πολλά 
χιλιόμετρα χωρίς να μπορούν να κάνουν στάση 
για ανάπαυση ή ανεφοδιασμό. Στην περίπτωση 
της Μεσογείου, είναι αναγκασμένα να πετούν 
αδιάκοπα ενώ πιθανές δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες μπορούν να αποβούν μοιραίες για ένα 
μεταναστευτικό πουλί. Στην περίπτωση της Σα-
χάρα, τα πουλιά διασχίζουν αποστάσεις πολλών 
χιλιομέτρων χωρίς να βρίσκουν εύκολα τροφή 
ενώ έρχονται αντιμέτωπα και με τον κίνδυνο της 
αφυδάτωσης. 

καιρικές συνθήκες: Κάποιοι παράγοντες που 
δυσκολεύουν το ταξίδι των πουλιών είναι: αντί-
θετοι άνεμοι μεγάλης έντασης, αμμοθύελλες, 
καταιγίδες και ξηρασία.

θηρευτές: Μικρότερα αλλά και μεγαλύτερα είδη 
πουλιών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να θηρευ-
θούν από αρπακτικά που συναντούν στο μετανα-
στευτικό ταξίδι. Αρκετά αρπακτικά είναι και αυτά 
μεταναστευτικά είδη και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους τρέφονται με αλλά μεταναστευ-
τικά είδη πουλιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το γεράκι της Μεσογείου, ο Μαυροπε-
τρίτης, ο οποίος περιμένει κατά τη φθινοπωρινή 
μετανάστευση τα μεταναστευτικά πουλιά που 
διασχίζουν τη Μεσόγειο. 

ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

Καθώς τα μεταναστευτικά πουλιά έχουν επιλέξει να 
μεταναστεύουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι φυσικοί 
κίνδυνοι τους είναι γνωστοί πια, οπότε έχουν προσαρ-
μοστεί σε αυτούς. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα 
προβλήματα που δημιουργούνται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα.

ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε μεταναστευτικά 
πουλιά. Είτε μέσω ραδιοσυχνοτήτων όπως αυτά του 
ραδιοφώνου είτε μέσω δορυφόρων μπορούμε πια να 
γνωρίσουμε τη θέση ενός πουλιού με σχετικά μεγάλη 
ακρίβεια εντοπίζοντας μεταναστευτικές διαδρομές 
καθώς και περιοχές διαχείμασης. Η αύξηση της πληρο-
φορίας για τις περιοχές που διασχίζουν ή/και διαχειμά-
ζουν τα μεταναστευτικά πουλιά δίνει τη δυνατότητα για 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους.

Β4. Οι κίνδυνοι της μετανάστευσης 

Κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού, ένα 
πουλί καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά από εμπό-
δια. Η μετανάστευση των πουλιών από την Ευρώπη 
προς την Αφρική και το αντίστροφο περιλαμβάνει τις 
εξής δυσκολίες: απώλεια βιοτόπων: Το σημαντικότερο ίσως 

πρόβλημα για τα μεταναστευτικά πουλιά. Η 
εντατικοποίηση των καλλιεργειών, η αυξημένη 
δόμηση, η αποξήρανση των υγροτόπων, η εκμε-
τάλλευση των δασών κ.ά. αποτελούν κάποιους 
από τους παράγοντες απώλειας ή υποβάθμισης 
των βιοτόπων που τα πουλιά χρησιμοποιούν ως 
στάσεις ανεφοδιασμού. Τα πουλιά χάνουν έτσι 
την ικανότητα να βρουν τις αναγκαίες ποσότητες 
τροφής για να μπορέσουν να συνεχίσουν το τα-
ξίδι τους. Ταυτόχρονα, η απώλεια ή/και υποβάθ-
μιση των βιοτόπων σημαίνει λιγότερες θέσεις 
φωλιάσματος ή/και λιγότερο ασφαλείς θέσεις 
φωλιάσματος.  

ανεμογεννήτριες: Στο μεταναστευτικό ταξίδι, τα 
πουλιά επιλέγουν περάσματα όπου ο άνεμος εί-
ναι ευνοϊκός (πάνω από νησιά, πάνω από πλαγιές 
κ.λπ.). Τα μέρη αυτά ταυτόχρονα εξυπηρετούν 
την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις οποίες 
πολλά πουλιά κατά το μεταναστευτικό ταξίδι 
προσκρούονται και θανατώνονται ή τραυματίζο-
νται σοβαρά. 

λαθροθηρία: Κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευ-
ση από την Αφρική προς την Ευρώπη, πολλά 
μεταναστευτικά πουλιά θανατώνονται παράνομα 
πριν προλάβουν να αναπαραχθούν. Είδη που 
απειλούνται: Τρυγόνια, Συκοφάγοι, τσίχλες κ.ά. 

νόμιμο κυνήγι: Κατά τη φθινοπωρινή μετανά-
στευση από την Ευρώπη προς την Αφρική, τα με-
ταναστευτικά πουλιά κινδυνεύουν από τη νόμιμη 
κυνηγετική δραστηριότητα. Είδη που θηρεύονται 
είναι: Τρυγόνια, πάπιες κ.ά.  
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και κυρίως στη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, τους Παξούς 
και τους Οθωνούς και μέχρι πολύ πρόσφατα και στα 
Στροφάδια.

Η δραστηριότητα αυτή είναι βαθιά χαραγμένη στην πο-
λιτιστική ταυτότητα των Ιονίων νήσων, παρόλο που από 
το 1985 και μετά το κυνήγι κατά την ανοιξιάτικη μετα-
νάστευση απαγορεύτηκε. Το κυνήγι την άνοιξη απαγο-
ρεύτηκε επειδή στερεί από τους καλύτερους γεννήτο-
ρες την ευκαιρία να αναπαραχθούν και να συμβάλλουν 
στην ενδυνάμωση των πληθυσμών των μεταναστευτι-
κών ειδών με νέα άτομα που θα ταξιδέψουν προς τον 
Νότο το φθινόπωρο. Δηλαδή, τα πουλιά που έχουν ήδη 
επιβιώσει από το δύσκολο ταξίδι από την Αφρική προς 
την Ευρώπη και πάνε για να αναπαραχθούν -η «καρδιά 
του πληθυσμού»- θανατώνονται στην πρώτη τους στάση 
για ξεκούραση στα Ιόνια νησιά. Έτσι, δεν θα φτάσουν 
ποτέ στη Βόρεια Ευρώπη για να αναπαραχθούν. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. Τρυγόνια, ακόμα και εάν 
φτάσουν, είναι πιθανόν το ταίρι τους να έχει θανατωθεί 
και, καθώς είναι μονογαμικά, δεν θα μπορέσουν να 
αναπαραχθούν για το έτος εκείνο. 

Από την απαγόρευση του 1985 και μετά, δυστυχώς, η 
ανοιξιάτικη λαθροθηρία συνεχίζεται με αμείωτη έντα-
ση. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί πια μια παρωχη-
μένη «παράδοση», καθώς προσβλέπει σε οικονομικά 
οφέλη για ορισμένα μέλη της τοπικής κοινωνίας μέσω 
της ενοικίασης χώρων όπου ασκείται η λαθροθηρία 
(πόστα). Επιπλέον, παλαιότερα το κυνήγι του Τρυγονιού 
γινόταν παραδοσιακά με μη επαναληπτικές καρα-
μπίνες ενώ σήμερα επικρατεί η χρήση εξελιγμένων 
όπλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη θανάτωση πολύ 
περισσοτέρων Τρυγονιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των 
τελευταίων 10 ετών της Ορνιθολογικής, οι λαθροθήρες 
θανατώνουν συνολικά την περίοδο της άνοιξης από 
30.000 μέχρι και 200.000 πουλιά σε ένα μόνο νησί. 

Το κύριο είδος-στόχος είναι το Τρυγόνι (Streptopelia 
turtur), ένα μέχρι σήμερα κοινό αγροτικό είδος, το 
οποίο έχει υποστεί δραματική μείωση στην Ευρώπη. 
Στην Ελλάδα, αναπαράγονται 10.000-30.000 ζευγάρια, 
ενώ πολύ περισσότερα την επισκέπτονται κατά τη μετα-
νάστευση. Το είδος όμως είναι σε μη ευνοϊκό καθεστώς 
διατήρησης: ο ευρωπαϊκός πληθυσμός έχει υποστεί 
μείωση 70% από το 1980 (Pan-European Common 
Birds Monitoring Scheme). Η πτωτική αυτή τάση οφεί-
λεται στην υποβάθμιση των αγροτικών οικοσυστημάτων 
στις Αφρικανικές και Βορειοευρωπαϊκές χώρες, στις 
μεγάλες καρπώσεις από το κυνήγι, στη λαθροθηρία, 
αλλά και τις φυσικές απώλειες κατά τη μετανάστευση 
που δεν αναπληρώνονται. 

Επιπλέον πληροφορίες για τους κινδύνους της με-
τανάστευσης περιλαμβάνονται στη Δραστηριότητα 
«ακολουθώντας ένα χελιδόνι» (Δρ.16) και στο Φύλλο 
«απώλειες κατά το μεταναστευτικό ταξίδι» της ίδιας 
δραστηριότητας. 

η λαθρΟθηρια κατα την ανΟιΞιατικη  
ΜΕταναςτΕυςη  
Η παράνομη θανάτωση και αιχμαλωσία άγριων που-
λιών, τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για τα Άγρια Πουλιά και την εθνική νομοθεσία, 
είναι δυστυχώς μέχρι και σήμερα ένα εκτεταμένο 
φαινόμενο στην Ευρώπη. Μάλιστα θεωρείται ευρέως 
ως ασήμαντο περιβαλλοντικό πρόβλημα, ενώ στην 
Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία είναι κοινωνικά και 
πολιτισμικά κατά τόπους μία πλήρως αποδεκτή πρα-
κτική. Είναι γεγονός ότι οι βαθύτερες αιτίες αυτού του 
προβλήματος αφορούν στην έλλειψη ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των τοπικών αρχών, των τοπικών 
κοινωνιών και του ευρύ κοινού. Οι τοπικές κοινωνίες 
που συμμετέχουν στην ετήσια παράνομη θανάτωση και 
αιχμαλωσία χιλιάδων πουλιών σε μεγάλο βαθμό δεν 
γνωρίζουν τη μεγάλη σημασία των περιοχών τους ως 
μεταναστευτικά περάσματα της Μεσογείου και ως δο-
μικά στοιχεία της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας. Συχνά 
δε, οι ντόπιοι πληθυσμοί είναι ανεπαρκώς ενημερωμέ-
νοι για τη νομιμότητα της δραστηριότητας αυτής. Από 
την άλλη μεριά, οι τοπικές αρχές σπανίως γνωρίζουν 
για τις θεσμικές υποχρεώσεις όλων των ευρωπαϊκών 
κρατών προς την Οδηγία για τα Άγρια Πουλιά και τις 
διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η παράνομη θανάτωση και αιχμαλωσία των 
άγριων πουλιών.

Στην Ελλάδα, η παράνομη θανάτωση άγριων πουλιών 
κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης μετανάστευσης 
συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες στα Ιόνια νησιά, 

Φώτα των πόλεων: Τα φώτα των πόλεων είναι 
δυνατό να αποπροσανατολίσουν τα πουλιά. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τους φάρους, σε μικρότερο 
όμως βαθμό εξαιτίας του μικρού αριθμού τους. 

τζάμια των κτιρίων: Τα τζάμια των κτιρίων, 
ιδίως κατά τη νυχτερινή μετανάστευση, δεν 
γίνονται ορατά από τα πουλιά με αποτέλεσμα 
να προσκρούουν σε αυτά (κυρίως των ψηλών 
κτιρίων). Είναι συχνή αιτία θανάτου για πολλά 
μικροπούλια.
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Κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας πολλά 
άλλα είδη μεταναστευτικών αρπακτικών και ερωδιών 
θανατώνονται.

Δυστυχώς, παρόλη τη σημαντική μείωση του πληθυ-
σμού, την οποία αναγνωρίζει σημαντικό μέρος της 
κοινότητας των κυνηγών, το φαινόμενο στα Ιόνια νησιά 
παραμένει ανεξέλεγκτο. 

Β5. Προστασία των μεταναστευτικών  
πουλιών 

Στην Ελλάδα η αντιμετώπιση της ανοιξιάτικης λαθρο-
θηρίας επιχειρείται με τις εξής προσπάθειες:

• Ετήσια παρακολούθηση και καταγραφή: Από το 
2011, επόπτες των Φορέων Διαχείρισης προστατευ-
όμενων περιοχών και εθελοντές της Ορνιθολογικής 
είναι παρόντες σε περιοχές που γίνεται λαθροθηρία 
και καταγράφουν τους πυροβολισμούς.

• Εθνική Εκστρατεία Ενημέρωσης-Ευαισθητοποί-
ησης: Η Ορνιθολογική, σε συνεργασία με διαφημι-
στική εταιρεία, υλοποιεί την εθνική εκστρατεία για 
προώθηση του διεθνούς μηνύματος «Το ταξίδι είναι 
Ζωή» μέσα από τη χρήση των εξής εργαλείων: Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση και 
εφημερίδες), κοινωνικά διαδικτυακά δίκτυα και 
έντυπο υλικό (π.χ. αφίσες). Η εκστρατεία θα προβλη-
θεί σε διάφορους τουριστικούς κόμβους των Ιονίων 
νήσων (ΚΤΕΛ, αεροδρόμια, τουριστικά γραφεία κ.ά.). 
Η δράση αυτή στοχεύει και στους επισκέπτες άλλων 
χωρών. 

• τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις: Αναλυτική 
ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών μέσω εκδηλώσε-
ων για το πρόβλημα της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας. 
Οι εκδηλώσεις γίνονται στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, 
τους Παξούς και τους Αντίπαξους και τους Οθωνούς. 
Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στη δημιουργία ουσιαστι-
κής και ζωντανής συζήτησης γύρω από το φαινόμενο 
αυτό με τις τοπικές κοινωνίες. 

• τοπικά ενημερωτικά περίπτερα: Λειτουργία ενη-
μερωτικών περιπτέρων στο λιμάνι της Ζακύνθου 
και την Κέρκυρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με 
σκοπό τη διάχυση πληροφορίας για τα μεταναστευτι-
κά πουλιά, το ταξίδι τους και την εκστρατεία κατά της 
λαθροθηρίας.

• ςεμινάριο εθελοντών: Δημιουργία δικτύου εθε-
λοντών στα Ιόνια νησιά μέσω ενός εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου από την Ορνιθολογική. Το σεμινάριο 

περιλαμβάνει εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία, την κατανόηση των επιπτώσεων 
της λαθροθηρίας κατά τη μετανάστευση καθώς και 
το πώς κάποιος πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες 
περιπτώσεις.

• Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ: Παραγωγή μικρού 
μήκους ντοκιμαντέρ με εθνογραφικά χαρακτηριστι-
κά, όπου η Ορνιθολογική εξετάζει τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές ρίζες της παράνομης αυτής δραστηριό-
τητας. Στοχεύει επίσης να δώσει φωνή στις κοινωνι-
κές ομάδες ή τα άτομα που πλήττονται αρνητικά από 
την ανοιξιάτικη λαθροθηρία.

• τοπική εκστρατεία περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης: Υλοποίηση δράσεων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα νησιά-στόχους του Προγράμματος 
και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

• κινητή έκθεση: Τα αποτελέσματα της εκστρατείας 
θα δημοσιοποιηθούν και θα αποτελέσουν αντικείμε-
νο κινητής έκθεσης σε τοπικό επίπεδο. 
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Γ. 
Η σημασία του Ιονίου 
για τα μεταναστευτικά 
πουλιά
Αν και η μετανάστευση γίνεται σε πλατύ μέτωπο, έχει 
αποδειχτεί ότι στην ηπειρωτική χώρα γίνεται σποραδι-
κά. Στη δυτική Ελλάδα, ο κύριος όγκος της μετανάστευ-
σης γίνεται στα δυτικά παράλια και κυρίως πάνω από τα 
Ιόνια νησιά. Σημαντικοί σταθμοί για τα πουλιά είναι: 

• τα Αντικύθηρα

• τα νησιά Στροφάδες

• οι Αλυκές Λευκίμμης στην Κέρκυρα

• οι Παξοί και 

• τα Διαπόντια Νησιά

Τα Αντικύθηρα μάλιστα, στα όρια του Ιόνιου Πελάγους, 
λειτουργούν ως μεταναστευτικός στενωπός από όπου 
διέρχονται εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά κάθε χρόνο. 
Εκεί λειτουργεί και ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυ-
θήρων (ΟΣΑ) για τη μελέτη της μετανάστευσης. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τον ΟΣΑ και τις δράσεις 
που υλοποιεί η Ορνιθολογική, μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα:  
www.ornithologiki.gr/osa

Η σημασία των Ιόνιων Νησιών κατά την εαρινή μετανά-
στευση των πτηνών είναι μεγάλη: 

• Τα μεγαλύτερα  κυρίως πουλιά που δεν έχουν την 
ικανότητα μεγάλης αποθήκευσης λίπους, διακό-
πτουν τη μετανάστευσή τους μια μέρα, για να τρα-
φούν στους υγρότοπους, τους ελαιώνες, τα δάση και 
τα λιβάδια. 

• Την άνοιξη, τα μεταναστευτικά πουλιά, που φτάνουν 
στην Ελλάδα, έχουν διασχίσει μεγάλες θαλάσσιες 
εκτάσεις και πιθανόν και ερήμους κι έτσι έχουν με-
γαλύτερη ανάγκη για ξεκούραση και ανεφοδιασμό. 

• Τα κάτω των 150 γραμμαρίων πουλιά που μπορούν 
ακόμα και να διπλασιάσουν το βάρος τους με λίπος, 
μεταναστεύουν χωρίς απαραίτητα να κάνουν στάση, 
εκτός αν αντιμετωπίζουν κακοκαιρία. Ιδιαίτερα την 
άνοιξη ο καιρός είναι ευμετάβλητος και τα χαμηλά 
βαρομετρικά που ευνοούν την προς βορρά μετακίνη-
ση, μπορεί να αντικατασταθούν από αντικυκλώνες. 
Σε αντίθεση με τους κυκλώνες που δίνουν νότιους 
ανέμους στο βόρειο ημισφαίριο, οι αντικυκλώνες 
δίνουν βόρειους ανέμους. Για τα είδη πουλιών που 
μετακινούνται κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση 
από τον Νότο προς τον Βορρά, οι βόρειοι άνεμοι δυ-
σχεραίνουν το ταξίδι τους. Λόγω αυτών των καιρικών 
μεταβολών είναι πιθανό τα πουλιά να κάνουν πολύ 
συχνές στάσεις.

• Τέλος, τα Ιόνια Νησιά έχοντας ικανοποιητικό αριθμό 
βραχονησίδων αποτελούν κατάλληλες περιοχές ξε-
κούρασης, αφού κατά την άνοιξη διαθέτουν πλουσιό-
τερα αποθέματα τροφής. 

Όπως είναι λογικό, η εαρινή μετανάστευση στα Ιόνια 
Νησιά και σε ολόκληρη τη Βαλκανική είναι περισσότε-
ρο εμφανής από τη φθινοπωρινή. 
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ανταγωνιςΜΟς Ειδων 
Σε ένα οικοσύστημα ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για κοινούς πόρους, όπως 
τροφή, θέσεις φωλιάσματος ή ακόμα και θέσεις ξεκού-
ρασης, ιδιαίτερα όταν αυτοί βρίσκονται σε ανεπάρκεια. 
Ο ανταγωνισμός διακρίνεται σε ενδοειδικό, όταν αφορά 
άτομα του ίδιου είδους (π.χ. γύπες που ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους πάνω από ένα ψοφίμι) και διαειδικό όταν 
αφορά πληθυσμούς διαφορετικών ειδών (π.χ. κορμορά-
νοι, λαγγόνες και ερωδιοί για το φώλιασμα σε παρα-
ποτάμιες ή παραλίμνιες συστάδες δέντρων). Ο αντα-
γωνισμός ρυθμίζει την πυκνότητα ενός πληθυσμού σε 
σχέση με τους διαθέσιμους περιβαλλοντικούς πόρους, 
συμβάλει στην εξελικτική προσαρμογή των ειδών στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος και συνεισφέρει στην 
οργάνωση των βιοκοινοτήτων στη φύση. 

ΒιΟπΟικιλΟτητα 
Η ποικιλία των μορφών ζωής σε όλα τα επίπεδα. Δια-
κρίνεται σε ποικιλότητα γονιδίων, ειδών και οικοσυ-
στημάτων. 

ΒιΟτΟπΟς 
Το περιβάλλον που διαθέτει τις απαραίτητες συνθήκες 
για την εκπλήρωση μέρους ή ολόκληρου του κύκλου 
ζωής, ορισμένων φυτικών ή ζωικών οργανισμών, το 
αβιοτικό μέρος ενός οικοσυστήματος (έδαφος, νερό, 
κλίμα κ.λπ.).

ΟικΟτΟπΟς/ΕνδιαιτηΜα 
Τόπος που ζει ένα είδος ή ένας πληθυσμός και χαρα-
κτηρίζεται από συγκεκριμένες βιοτικές και αβιοτικές 
συνθήκες. Π.χ. οικότοποι χαρακτηρίζονται οι αμμοθί-
νες, οι εκβολές ποταμών, τα μεσογειακά πευκοδάση, τα 
δάση καστανιάς, τα μεσογειακά αλίπεδα κ.ά.

λαθρΟθηρια 
Η λαθροθηρία αποτελεί σημαντική απειλή για πολλά 
είδη πουλιών, ιδιαίτερα των προστατευόμενων. Λαθρο-
θηρία έχουμε όταν:

α) θηρεύσιμα είδη (π.χ. Πρασινοκέφαλη Πάπια) κυ-
νηγούνται με παράνομο τρόπο. Για παράδειγμα, εκτός 
κυνηγετικής περιόδου, σε απαγορευμένες περιοχές, με 
παράνομα μέσα, σε μη επιτρεπτές ποσότητες, χωρίς την 
κατοχή κυνηγετικής άδειας. 

β) μη θηρεύσιμα είδη (π.χ. Βαλτόπαπια) κυνηγούνται 
είτε ηθελημένα είτε από λάθος.

Επιπλέον πληροφορίες για τη λαθροθηρία θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής:   
http://www.ornithologiki.gr/policy/campaigns/hunting

νΟΜΟθΕςια – Οδηγια για τα πΟυλια και τΟυς  
ΟικΟτΟπΟυς 
Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, 
διεθνείς συμβάσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες συνθέτουν 
τη νομοθεσία που αφορά την προστασία των άγριων 
πουλιών και των βιοτόπων τους στη χώρα μας. Ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα έχουν δυο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η 79/409 «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» 
και η 92/43 «για την προστασία των φυσικών οικοτόπων 
και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» οι οποίες έχουν 
ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.  

Η πρώτη αφορά την προστασία όλων των άγριων που-
λιών, των αβγών και των φωλιών τους, περιγράφει τους 
όρους που μπορεί να ασκείται το κυνήγι και κατηγορι-
οποιεί τα πιο ευαίσθητα ή απειλούμενα είδη. Επίσης 
προβλέπει την προστασία των οικοτόπων ή ενδιαιτη-
μάτων (δηλαδή των βιοτόπων όπου ζουν, τρέφονται και 
αναπαράγονται) των ευαίσθητων ή απειλούμενων ειδών 
πουλιών με τη δημιουργία ειδικών προστατευόμενων 
περιοχών που ονομάζονται Ζώνες Ειδικής Προστασίας.

Η Οδηγία «για την προστασία των φυσικών οικοτόπων 
και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» έχει στόχο να 
προωθήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με την 
άμεση προστασία συγκεκριμένων ειδών φυτών και 
ζώων (δεν περιλαμβάνονται πουλιά) και την προστασία 
και αποκατάσταση σημαντικών ή ευαίσθητων οικοτό-
πων μέσω της δημιουργίας ειδικών προστατευόμενων 
περιοχών που ονομάζονται Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. 

Το σύνολο των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) και 
των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) συνθέτουν το 
δίκτυο Φύση 2000 ή αλλιώς Natura 2000, όπως είναι 
επίσης γνωστό. Στη χώρα μας έχουν χαρακτηριστεί 241 
ΕΖΔ και 202 ΖΕΠ (24 είναι ταυτόχρονα ΕΖΔ και ΖΕΠ) 
που καλύπτουν το 27% της έκτασης της και το 6% των 
χωρικών της υδάτων.

πρΟςτατΕυΟΜΕνΕς πΕριΟχΕς 
Είναι χερσαίες ή θαλάσσιες εκτάσεις που διαχειρίζο-
νται με νομικά μέσα και άλλους τρόπους με σκοπό την 
προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 
και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων που 
περιέχουν. Οι προστατευόμενες περιοχές στη χώρα 
μας ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες με διαφορετικά 
επίπεδα προστασίας. Περιλαμβάνουν εθνικά πάρκα, 
εθνικούς δρυμούς, περιοχές του δικτύου Natura 2000 
(ΖΕΠ και ΕΖΔ), υγρότοπους διεθνούς σημασίας (περιο-
χές Ramsar), καταφύγια άγριας ζωής και πολλές ακόμα 
κατηγορίες.

Λεξικό εννοιών



Δραστηριότητες ανά ομάδα ηλικίας 

α/α δραςτηριΟτητα ΟΜαδα ηλικιας* 

A B Γ

1 Ποια άγρια πουλιά γνωρίζεις; + +

2 Ζουν ανάμεσά μας! + +

3 Τιτιβίσματα! +

4 Την ευτυχία στο Ιόνιο θα βρεις! +

5 Οι φτερωτοί ταξιδιώτες +

6 Πουλιά στα Ιόνια νησιά + +

7 Φροντίζω τα πουλιά + + +

8 Ταξίδι με επιστροφή! +

9 Τα πουλιά στην τέχνη +

10 Τα μεταναστευτικά πουλιά στην παράδοση + +

11 Μια αυλή φιλική για τα πουλιά +

12 Ο δεκάλογος του καλού επισκέπτη + +

13 Το ρολόι της μετανάστευσης +

14 Από πού πάνε για το Ιόνιο, παρακαλώ; +

15 Αν έχεις φτερά και πετάς, τα εμπόδια προσπερνάς +

16 Ακολουθώντας ένα Χελιδόνι + +

17 Μια ιστορία για τα Τρυγόνια + + +

18 Στάση επειγόντως! + +

19 Απώλειες κατά το μεταναστευτικό ταξίδι + +

20 Μια φωλιά για τα πουλιά + +

21 Δακτυλίδια για πουλιά + +

22 «Διαβάζοντας» ένα δακτυλίδι +

23 Παρακολούθηση της μετανάστευσης των πουλιών + +

24 Ένα ποίημα για τα ταξιδιάρικα πουλιά + +

25 Πρώτες βοήθειες για νεαρά πουλιά +

26 Σενάριο διάσωσης + +

27 Σχέδιο δράσης για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών + +

  ςύνολο δραστηριοτήτων ανά ομάδα ηλικίας 16 18 11

*Σημείωση: Α: ηλικίες 4-8 ετών, Β: ηλικίες 9-12 ετών, Γ: ηλικίες 12-16 ετών 

Παράρτημα
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Ευρετήριο Φύλλων Πληροφοριών ανά Δραστηριότητα  

α/α δραςτηριΟτητα ΦυλλΟ πληρΟΦΟριων πληρΟΦΟρια ςτη δραςτηριΟτητα

1 Ποια άγρια πουλιά γνωρίζεις; Α1 +

2 Ζουν ανάμεσά μας! Α1, Α2, Α4 -

3 Τιτιβίσματα! +

4 Την ευτυχία στο Ιόνιο θα βρεις! Α1, Α4 +

5 Οι φτερωτοί ταξιδιώτες Α3, Β1 +

6 Πουλιά στα Ιόνια νησιά Α2, Α4 +

7 Φροντίζω τα πουλιά - -

8 Ταξίδι με επιστροφή! Α3, Α4, Β1 +

9 Τα πουλιά στην τέχνη - -

10 Τα μεταναστευτικά πουλιά στην παράδοση - +

11 Μια αυλή φιλική για τα πουλιά Α1 -

12 Ο δεκάλογος του καλού επισκέπτη Α1 -

13 Το ρολόι της μετανάστευσης Α3, Α4, Β1 -

14 Από πού πάνε για το Ιόνιο, παρακαλώ; Β1, Β2, Γ -

15 Αν έχεις φτερά και πετάς, τα εμπόδια προσπερνάς Β2, Β4, Γ -

16 Ακολουθώντας ένα Χελιδόνι Β2, Β4 +

17 Μια ιστορία για τα Τρυγόνια Β2, Β4, Β5, Γ +

18 Στάση επειγόντως! Β2, Β4, Β5, Γ +

19 Απώλειες κατά το μεταναστευτικό ταξίδι Β4, Β5, Γ +
(Βλ. και Φύλλο Δραστηριότητας
για τα παιδιά «Απώλειες κατά το

μεταναστευτικό ταξίδι»)

20 Μια φωλιά για τα πουλιά - +

21 Δακτυλίδια για πουλιά Β3, ΒΑ, Γ + 
(Βλ. και Δραστηριότητα 16)

22 «Διαβάζοντας» ένα δακτυλίδι Β3, Β4 + 
(Βλ. και Δραστηριότητα 16)

23 Παρακολούθηση της μετανάστευσης  
των πουλιών

Α3, Β3, Β3 + 
(Βλ. και Φύλλο Δραστηριότητας

για τα παιδιά «Πρωινές και 
βραδινές πτήσεις»)

24 Ένα ποίημα για τα ταξιδιάρικα πουλιά Α4 -

25 Πρώτες βοήθειες για νεαρά πουλιά Βλ. Δραστηριότητα 26

26 Σενάριο διάσωσης +

27 Σχέδιο δράσης για την προστασία  
των μεταναστευτικών πουλιών

Β4, Β5, Γ + 
(Βλ. και Φύλλα Δραστηριότητας

για τα παιδιά)

29οδηγοσ για τουσ εκΠαιδευτικουσ



Βιβλιογραφία

Ακριώτης, Τ. 2000. Αποδημητικά πουλιά: Τρόποι μελέτης. 
Καθημερινή: 8-12. Ανακτήθηκε στις 24/4/2013 από: http://
www.kathimerini.gr/kath/7days/2000/10/01102000.pdf 

Ακριώτης, Τ. & Χανδρινός, Γ. 2004. Επανευρέσεις 
Δακτυλιωμένων Πουλιών (1985-2004). Ελληνικό Κέντρο 
Δακτυλίωσης, Αθήνα.

Αυγητίδου, Σ. 2008. Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική 
Εκπαίδευση: Έρευνα και εφαρμογές. Gutenberg, Αθήνα.

Berthold, P. 1993. Bird Migration: A General Survey. Oxford 
University Press, New York. 

Berthold, P., Gwinner, E. & Sonnenschein, E. 2003. Avian 
Migration. Springer, New York. 

Barboutis, C, Henshaw, I, Mylonas, M, & Fransson,  
T. 2011. Seasonal differences in energy requirements of Garden 
Warblers Sylvia borin migrating across the Sahara desert.  
Ibis 153(4): 746-754.

Boal, A. 1992. Games for Actors and Non-Actors. Routledge, 
London. 

Boutin, J.M. 2001. Elements for a Turtle Dove (Streptopelia 
turtur) management plan. Game and Wildlife Science 18(1): 
87-112

Brooke, M. & Birkhead, T. (eds). 1991. The Cambridge 
Encyclopedia of Ornithology. Cambridge University Press, 
Cambridge.

Cornell, J. 1994. Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά. 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

Γκόβας, Ν. 2002. Για ένα δημιουργικό νεανικό θέατρο. 
Ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. Ένα πρακτικό βοήθημα  
για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικούς.  
Μεταίχμιο, Αθήνα. 

Δαφέρμου, X., Kουλούρη, Π. & Mπασαγιάννη, E.  
Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί-Δημιουργικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οργανισμός Εκδόσεων 
Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.

Davies, N.B. 1977. Prey selection and the search strategy of 
the spotted flycatcher (Muscicapa striata): A field study on 
optimal foraging. Animal Behaviour 25(4): 1016–1022

Couzens, D. 2005. Bird Migration. New Holland Publishers. 

Eraud C, Rivière M, Lormée H, Fox JW, Ducamp J-J et al. 
2013. Migration Routes and Staging Areas of Trans-Saharan 
Turtle Doves Appraised from Light-Level Geolocators. PLoS 
ONE 8(3): e59396. 

Gill, F.B. 1999. Ornithology. W.H. Freeman and Company, 
New York. 

Gottman, J. 2000. Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. 
Πώς να μεγαλώσουμε παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη. 
Ένας πρακτικός οδηγός για γονείς. Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα. 

Hahn, S., Bauer, S. & Liechti, F. 2009. The natural link 
between Europe and Africa - 2.1 billion birds on migration. 
Oikos 118: 624–626.

Hughes, M. J. 2009. The Migration of Birds, Seasons on the 
Wing. Firefly Books.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 1996. Όλα τα Πουλιά της 
Ελλάδας. Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα.

Gray, R. 2004. Cheetahs: A predator’s role in the ecosystem. 
Teacher’s resource guide. Cheetah Conservation Fund, 
Namibia. 

Ιωαννίδου, Α. 2001. Πρακτικές Συμβουλές για Επιτυχημένες 
Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σχετικά με τις 
Παρεμβάσεις των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων. Μονάδα 
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
(ΜΟΔ ΑΕ). 

Καμηλάκη-Πολυμέρου, Α. και Καραμανές, Ε. Λαογραφία-
Παραδοσιακός πολιτισμός. Εκπαιδευτικό υλικό. Ινστιτούτο 
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ανακτήθηκε στις 
31/10/2013 από: http://repository.edulll.gr/1015

Κοντοζήση, Ι. & Πανώριου, Ε. 2013. Ταξιδεύοντας 
με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: Υλικό 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 9-16 ετών. 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

Μιχαλοπούλου, Κ. & Χιωτάκη, Ε. 2008. Η Ανακάλυψη 
και Κατανόηση του Περιβάλλοντος στην προσχολική και 
πρωτοσχολική ηλικία. Καστανιώτη, Αθήνα. 

Μπλιώνης, Γ. 2009. Στα μονοπάτια της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Κέδρος, Αθήνα. 

Mosley, J. & Sonnet, H. 2011. 101 Games for Social Skills. 
LDA, UK.

Ναούμ, Ε. & Παπαμιχαήλ, Γ. 2009. Θεματικές προσεγγίσεις, 
φύλλα εργασίας για το Νηπιαγωγείο. Ένα σχολείο για όλα τα 
παιδιά. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 



Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά

31οδηγοσ για τουσ εκΠαιδευτικουσ

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά

Oltman, M. (ed.). 2002. Natural wonders: A Guide to Early 
Childhood for Environmental Educators. Early Childhood 
Environmental Education Consortium, Minnesota. 
Ανακτήθηκε στις 18/7/2012 από: http://www.seek.state.
mn.us/publications/naturalwonders.pdf

Πανώριου, Ε., Κοντοζήση, Ι. & Στουραΐτη, Χ. 2013. 
Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους: 
Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 4-8 
ετών. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 

Παπάζογλου, Κ. 2000. Αποδημητικά πουλιά: Ταξιδιώτες χωρίς 
σύνορα. Καθημερινή: 2-5. Ανακτήθηκε στις 24/4/2013 από: 
http://www.kathimerini.gr/kath/7days/2000/10/01102000.pdf 

Παπακωνσταντίνου, Κ. 2000. Αποδημητικά πουλιά: 
Άνθρωπος, η μεγαλύτερη απειλή. Καθημερινή: 8-12. 
Ανακτήθηκε στις 24/4/2013 από: http://www.kathimerini.gr/
kath/7days/2000/10/01102000.pdf 

Ροντάρι, Τ. 2001. Γραμματική της Φαντασίας. Εισαγωγή στην 
τέχνη να επινοείς ιστορίες. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Smith, C. 2005. Δραστηριότητες για την Ανάπτυξη του 
Κοινωνικοσυναισθηματικού Τομέα στο Νηπιαγωγείο. 
Σαββάλας, Αθήνα. 

Svensson, L., Grant, J.P., Mullarney, K. & Zetterstrom,  
D. 2007. Οδηγός Αναγνώρισης: Τα Πουλιά της Ελλάδας,  
της Κύπρου και της Ευρώπης. Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, Αθήνα. 

Τσαλίκη, Ε. & Στάρα, Κ. (επιμ.). 2000. Τα πουλιά στην πόλη. 
Εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. 

Γκούτνερ, Β. 2005. Ορνιθολογία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμέλεια). 2009. Το Κόκκινο 
Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική 
Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα.

Σοφιανίδου, Θ. 1993. Συστηματική των τετραπόδων. Εκδόσεις 
Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.

Τσούνης, Γ. 1999. Bird watching: Στο μαγικό κόσμο των 
πουλιών. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

ΥΠΕΚΑ. 2012. Ιστορικό και χαρακτηριστικά του δικτύου 
Natura 2000 στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε στις 16/9/2013 από: 
www.ypeka.gr

Χατζηλάκου, Δ. (επιμ.). 1999. Συνοπτικός Οδηγός. Επιπτώσεις 
έργων και δραστηριοτήτων στα πουλιά και τους βιοτόπους. 
Διαχείριση βιοτόπων της ορνιθοπανίδας. Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

www.iucnredlist.org/

http://en.wikipedia.org

www.wild-anima.gr/el/

http://drasi-agriazoi.gr/ 



Εκτύπωση 
Colorprint - Τσεκούρας Ε.Π.Ε.



ISBN: 978-960-6861-23-9

Το Μεταναστευτικό 
Ταξίδι των Πουλιών 
στα Ιόνια Νησιά

www.leavingisliving.org

LIFE11INF/IT/253




